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Ansökan ställd av :
ÖREBRO KOMMUN,
ÖREBRO LÄNS LANDSTING,
LOKALT FÖRSÄKRINGSCENTER ÖREBRO,
ARBETSFÖRMEDLINGEN ÖREBRO SAMT
STIFTELSEN ACTIVA ÖREBRO
PROJEKTANSÖKAN TILL
SAMORDNINGSFÖRBUNDET
FINSAM I ÖREBRO

PROJEKTPLAN
Datum: 2009-03-09
Projektbenämning
LÖSA-implementering

Projektledare och projektägare
De samverkande myndigheterna äger, leder och styr projektet via
styrgruppen (se under organisation).
Mats Wickholm , arbetskonsulent på Activa är projektledare under
implementeringsfasen
Intressenter
Stiftelsen Activa gör arbetsförmågebedömning samt arbetsprövning för
deltagarna. Under implementeringsfasen finns möjlighet att ta emot 12
personer som anvisas från beredningsgruppen.
Under implemeteringen ska frågan om hur Activa ekonomsikt ska
kompenseras för insatsen lösas i ett långt perspektiv.
Activa har både samverkansavtal och tjänsteköpsavtal med Örebro
kommun så det bedöms lämpligt att undersöka möjligheten att lösa frågan
om tjänsteköp den vägen. När det gäller personer som anvisas från de
övriga huvudmännen ska finansieringsfrågan lösas under projekttiden.
Bakgrund
Activa har i samverkan med Örebro kommun, Örebro läns landsting,
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med finansiering från
Allmänna arvsfonden under tre år drivit ett projekt kallat för LÖSA.
Målgruppen var personer med ADHD-diagnos, boende i Örebro län.
Projektets huvudsyften var att
(a) Ge personer med ADHD ett individuellt utformat stöd via
Activamodellen för de skulle få ett arbete på den reguljära
arbetsmarknaden samt
(b) Utarbeta en metod för ett generellt samverkande stöd för gruppen med
ADHD.
18 personer med ADHD-diagnos deltog i projektet. Samtliga deltagare var
aktuella hos fler än en av de samverkande myndigheterna. Få deltagare
hade fullgjort gymnasieutbildning och flertalet hade en mycket begränsad
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arbetserfarenhet. De flesta hade ett tidigare missbruk. Vid projektets
slut befanns sig hälften i arbete eller utbildning, av de resterande 9
personerna hade 3 fortsatt stöd från Activa i syfte att nå ett arbete, 6
personer bedömdes inte stå till arbetsmarknadens förfogande.
LÖSA-projektet har utvärderats samhällsekonomiskt av extern utvärderare,
arbetslivsresurs AR AB. Totalt för samhället innebar projektet en årlig
positiv effekt på 1,5 miljoner kronor för de 18 individer som deltog.
En lärdom från projektet är att man bör ge de representanter som utses att
verka i en samverkansordning kring rehabilitering, mandat att fatta beslut
om de individer som samverkan rör. Det kan till gälla beslut om t ex
vårdinsatser eller bistånd/rådgivning som rör den sociala sfären, problem
rörande familjsituationen eller den egna ekonomin. Då inte dessa
befogenheter fanns till fullo hos representanterna i LÖSA-projektets
bedömningsgrupp medförde det tidsförluster då ärenden i stället för att
lösas i den upprättade samverkansordningen måste föras inåt i
organisationen för förankring, dels att deltagarna i projektet missgynnades
då besluten som rörde dem hamnade på en nivå där avståndet blev så långt
att deras aktuella behov också försvann ur sikte.
En annan viktig erfarenhet att bygga vidare på, var samarbetet med
Attention och projektanställningen av den lokale Attentionordföranden.
Denne har själv erfarenhet av att leva med diagnosen ADHD och kunde
komplettera det mer formellt inriktade arbetet i projektet genom att visa på
strategier för handlande i olika situationer då deltagarna annars kunde agera
på ett för dem själva och omgivningen, destruktivt sätt. Han kunde ge råd
till projektdeltagarna om hur de bör tänka och göra för att få någon form av
kontroll över sitt liv, som stundtals gränsade till det kaotiska. Han hade
regelbunden kontakt med dem under hela projekttiden, även utanför
ordinarie arbetstid. Aciva ser detta som en bra metod för att skapa en
brygga mellan det mer informella och ideella samt det mer formella och
myndighetsinriktade. Under implementeringen ska utredas hur deltagare
ska kunna erbjudas budget- och skuldrådgivning under tiden som
arbetsförmågan prövas. Dessutom ska möjligheten till en personlig
kontaktperson undersökas. Kontaktperson som fyller den funktion som
Attentionordföranden gjort i LÖSA-projektet.
Psykiatrin i länet blev en viktig samverkanspart under LÖSA-projektet. I
den framtida organisationen är det väsentligt att samverkan med psykiatrin
organiseras så att kontakt nås på ett enkelt och snabbt sätt. Enligt
landstinget, kan p g a omorganisering av den psykiatriska vården, ett sådant
samarbete påbörjas tidigast i september 2009.
Syfte
Syftet med LÖSA-implementering är att för personer med ADHD-diagnos i
Örebro kommun, använda sig av de positiva erfarenheter man gjort under
projekttiden med LÖSA. Vidare att hitta vägar för att tillföra det som det
tidigare projketet funnit att målgruppen har behov av och åtgärda de
organisatoriska brister man erfarit.
Arbetssättet, metoderna, samverkan och fördelning av kostnader, ska sedan
implementeras till ordninarie verksamhet alternativt kan uppdraget finnas
kvar hos Activa som är en reell samverkan mellan myndigheterna sedan
tjugo år.
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Det som bedöms vara det ekonomiska och verksamhetsmässiga mest
effektiva arbetssättet, ska prioriteras.

Mål
Målet är att till den 31 december 2009, inom ordinarie verksamheter, ha en
fungerande arbetsrehabilitering och ett samordnat adekvat långvarigt stöd
för vuxna personer bosatta i Örebro kommun, som har en ADHD- diagnos.
Organisation
Projektet styrs av en styrgrupp bestående av en representant vardera från
samverkande myndighet. Representanterna ska ha mandat från sin
linjeorganisation, att fatta beslut.
Vid styrgruppens möten deltar Finsam som samverkans- och processstöd.
Projektledare och Activa deltar för att kunna lyfta fram frågor som
aktualiseras i projektet och som styrgruppen behöver besluta och hållas
underrättade om. Vid behov kan även andra delta vid möten, t ex Attention.
Remiss för potentiell deltagare skickas från samverkande myndighet, efter
den enskildes medgivande, till en urvalsgrupp – bedömningsgrupp
bestående av handläggare från myndigheterna samt Activa. Med remissen
följer eventuella utredningar och underlag till diagnos.
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Tid & aktivitetsplan
Vid beviljad finansiering av Finsam i mars 2009, kan
implementeringsprojektet fas 1 starta f o m 2009-07-01 för att pågå fram till
2009-12-31.
Fas 1. Praktiska frågor ordnas, personal anställs, deltagare tas in och
insatser påbörjas
Fas 2. Arbetet med deltagare fortsätter under tiden som konkret
implementering pågår fram till 2010-12-31
Deltagarna avslutar inte sin rehabilitering utan den fortsätter som en del av
ordninarie verksamhet. Intagning fortsätter.

Planerad budget
Activa

Befattning
Arbetskonsulent
Projektledare
Arbetsplatsanskaffare
Informellt stöd

1 ,0 tjänst arbetskonsulent
0,20 tjänst projektledare
0,1 tjänst arbetsplatsanskaffning
0,3 tjänst informellt stöd

lön/månad lönebikostnad
26 500
42%
27 500
42%
26 500
42%
23 500
42%

Adm
mm
kostnad omfattning
13%
100%
13%
20%
13%
10%
13%
30%
SUMMA

totalt
246 450
51 150
24 645
65 565
387 810

I den administrativa kostnaden mm ingår
Kvantitet
Kr, per månad
Kr, 6 månader
Lokaler inkl städ
2
1 600
19 200
Resor
250 km
750
4 500
Administration
5%
941
5 650
Kommunikation
x2
600
7 200
Utbildning,
personalvård
x2
500
6 000
Övrigt
7 865
Summa
50 415
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Uppföljning
Projektledare ansvarar att leverera underlag för registrering i SUS och
följer upp enligt den av Finsam tillämpade självvärderingsmodellen.
Finsam och projektledare analyserar och sammanfattar uppföljningarna
tillsammans.

Utvärdering
Någon utvärdering ska inte göras. En samhällsekonomisk utvärdering har
genomförts av LÖSA. För att följa upp och kontrollera måluppfyllelse med
LÖSA-implementering, är uppföljning och en analys och sammanfattning,
tillräcklig.

Örebro mars 2009
Underskrifter
……………………………………………………………………………………………………………….

Örebro kommun

namnförtydligande

………………………………………………………………………………………………………………

Stiftelsen Activa, Örebro

namnförtydligande

……………………………………………………………………………………………………………….

Försäkringskassan

namnförtydligande

………………………………………………………………………………………………………………

Örebro läns landsting

namnförtydligande

………………………………………………………………………………………………………………

Arbetsförmedlingen

namnförtydligande

