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Ansökan om förlängning av Förrehabilitering på Kävesta folkhögskola till
Samordningsförbundet Finsam i Lekeberg och Örebro
Denna ansökan avser att förlänga Förrehabilitering på Kävesta folkhögskola (tidigare kallat
Kävestaprojektet) under våren 2014, som ett sätt att hålla aktiviteten igång i väntan på
stadigvarande statlig finansiering. Att vi återkommer med ytterligare en ansökan till Er beror på att
vi ännu ej fått svar på den framställan som lämnades in till Arbetsmarknadsdepartementet våren
2013. Framställan har skrivits av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet
och gäller en regeländring för att få tillgång till redan avsatta medel. Målet är att Förrehabilitering
på folkhögskola kan ges i uppdrag från regeringen till Folkbildningsrådet.
Det svar vi nu fått är att ärendet fortfarande är under handläggning på
Arbetsmarknadsdepartementet och i dagsläget är det oklart när vi får svar på vår framställan.
Den pedagogiska personalen som jobbar med Förrehabilitering på Kävesta har jobbat upp en god
struktur och kvalité vad gäller både innehåll och metoder för förrehabilitering. För att kunna behålla
denna pedagogiska personal och därmed säkerställa att vi kan bedriva Förrehabilitering på Kävesta
krävs besked kring finansiering snarast. Aktiviteten kommer annars att ligga vilande under våren,
med förhoppning om start igen hösten 2014.
Finansiering från Samordninsförbunden under ytterligare en termin skulle göra det möjligt för oss
att behålla den pedagogiska personalen och därmed minska risken för att vi inte kan starta upp igen
efter en termins vila.
Tidsplanen avser 1/1-30/6 2014 och avser en aktivitet för 15-18 deltagare, varav max 5 från
Sydnärke. Aktivitetens innehåll, mål, syfte, målgrupp och budget är densamma som tidigare.
För mer information se bifogad ht-13´s folder om aktiviteten och läs bifogad deltagarbeskrivning
om hur man kan uppleva det att delta i Förrehabilitering efter lång tids sjukskrivning.
Budget för vt 2014
Totala personalkostnader, inkl soc. avgifter
Projektledare/aktivitetsledare Kävesta
Lärarresurser Kävesta

Läromedel, material
Lokaler
Styrning, utbildning, möteskostnader
Extern medverkan, studiebesök och aktiviteter
Administration
Summa:

Kontakt Kävesta folkhögskola,
Projektledare: Eva Egard, tel. 019-602 49 73
Rektor: Elisabeth Rosander, tel. 0705-52 82 06

530.000
230 000
280 000

10.000
22.000
30.000
10.000
18.000
600.000

