Projektrapport: LÖSA-aktivitet
Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2010
Det har varit 17 deltagare under perioden, varav 11 män och 6 kvinnor. 1 deltagare har
avslutats under perioden.
De har remitterats enligt följande: Socialtjänsten (6), För-säkringskassan (5), Beroendecentrum (3), Arbetsförmedlingen (2) och Närpsykiatrin (1)
Det har funnits ett uppenbart behov av samverkan kring de personer som är aktuella inom
LÖSA-aktiviteten. Samtliga har under en oftast längre tid haft omfattande kontakter med
flera myndigheter; det är vanligt att det finns sociala störningsmoment i deras vardag som
bl a innebär att inträdet i arbetslivet försvåras; i flera fall finns det ytterligare funktionsnedsättningar än ADHD.
De flesta arbeten i dag uppnås genom informella kontakter eller deltagande i viktiga nätverk. Gruppen har få sådana kontakter vilket i hög grad försvårar möjligheterna att ta sig
vidare på egen hand till egenförsörjning eller till studier och de riskerar att bli kvar som en
resurskrävande del hos myndigheterna.
Det har varit ett krävande arbete att finna lämpliga arbetsplatser för deltagarna, då matchningsprocessen till arbete försvårats av att nästan samtliga saknar både utbildning och
relevant arbetserfarenhet. När väl arbetsplatsen hittats har det i många fall varit svårt för
deltagarna att upprätthålla en fungerande närvaro på den.
Det finns en tydlig risk att gruppen hamnar mellan olika myndigheters ansvarsområden
och en erfarenhet som gjorts är som nämnts ovan att en samverkan är nödvändig, men att
denna samverkan inte på något sätt är självgående utan att någon aktör bör utses som ansvarar för själva samordningen kring samverkan.
Frågorna om koordinering och finansiering av samverkan kommer att behandlas på ett
möte i september 2010 med projektets styrgrupp. Chefer, från respektive myndighet har
bjudits in i syfte att kunna få med de som har mandat att fatta beslut inom sina organisationer huruvida om LÖSA-aktiviteten skall permanentas inom deras myndighet eller om
den skall avslutas. Frågan om den operativa beredningsgruppens utformning, där personer på handläggarnivå återfinns, kommer också att behandlas på det mötet.
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