PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I ÖREBRO

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ÖREBRO KOMMUN, ÖREBRO LÄNS LANDSTING
SAMT STIFTELSEN ACTIVA ÖREBRO

Datum: 2009-12-09

Projektbenämning
LÖSA – aktivitet, insatser för vuxna med ADHD/damp diagnos och med
behov av samordnat stöd enligt Activamodellen.

Projektledare och projektägare
Örebro läns landsting och Örebro kommun äger, leder och styr projektet via
styrgruppen. I styrgruppen ingår även representanter för
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan (se under organisation).
Redovisande gentemot Finsam är Örebro kommun som också har avtal om
köp av tjänster med Activa Örebro.
Activa genomför insatsen med arbetskonsulent, arbetsplatsanskaffare.
Activa redovisar och administrerar projektet på uppdrag av Örebro
kommun.

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.
Under sex månader 2009 har Activa med stöd medel från Finsam drivit
projektet LÖSA-implementering.
Syftet med LÖSA-implementering har varit att för personer med ADHDdiagnos 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 ordinarie verksamhet alternativt kan uppdraget finnas
kvar hos Activa som är en reell samverkan mellan myndigheterna sedan
tjugo år.
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LÖSA-implementering med finansiering från Finsam Örebro startade den 1
juni 2009 och pågår till den 31 december 2009 .
Under implemeteringen skulle frågan om hur Activa ekonomiskt ska
kompenseras för insatsen lösas i ett långt perspektiv.
Activa har både samverkansavtal och tjänsteköpsavtal med Örebro
kommun så det har bedömts lämpligt att undersöka möjligheten att lösa
frågan om tjänsteköp den vägen. När det gäller personer som anvisas från
de övriga huvudmännen skulle finansieringsfrågan lösas under projekttiden.
Det har under implementeringsprojektet visat sig svårt att hitta en solidarisk
finasiering hos huvudmännen då det föreligger så olika förutsättningar för
parterna att aktivt finansiera insatser av detta slag.
Därför föreslås nu en finasiering huvudsakligen via Finsam för att säkra
insatserna för upp till tjugo personer varav femton får stöd enligt
Acttvamodellen och fem finns i en förberedande samordnande fas inom
Activa.

Syfte
Att i första hand ge målgruppen det stöd för rehabilitering till arbete som de
har behov av.
Dessutom ska de samverkande rehabiliteringsansvariga myndigheterna lösa
frågan hur insatsen ska finansieras eller lösas inom ramen för
huvudmännens åtaganden i ett långt perspektiv

Mål
Målet för LÖSA-aktivitet är:
- Att genom stöd enligt Activamodellen till minst 15 personer i målgruppen
erbjuda en fortsättning på pågående stöd eller erbjuda nya personer insatser
enligt Activamodellen.
- att via bedömningsgrupp och styrgrupp samordna samverkan kring
målgruppen för att få en helhetsbild av deras komplexa behov och utvecka
samverkansformer och samarbete mellan myndigheterna.
- att till den 31 december inom huvudmännens ordinarie verksamheter
genom egna insatser eller via tjänsteköp trygga en fungerande
arbetsrehabilitering och ett samordnat adekvat långvarigt stöd för vuxna
personer bosatta i Örebro kommun, som har en ADHD/Damp diagnos och
särskilt behov av samordnat stöd .

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
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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 bedömningsgrupp bestående av
handläggare från myndigheterna samt Activa. Med remissen följer
eventuella utredningar och underlag till diagnos.

Tid & aktivitetsplan
Från och med 2010-01-01 ger Activa stöd enligt Activamodellen till
maximalt femton personer . Därutöver samordnar Activa insatser till fem
personer som inte bedöms vara färdiga för att ingå i Activamodellen men
som behöver ett långsiktigt samordnat stöd genom Activa för att senare
komma i fråga för stödet.
I samband med upphandlingar och överrenskommelser om tjänsteköp
inom respektive myndighet bevakar Activa och myndigheterna möjligheten
att inordna insatsen inom ramen för dessa upphandlingar respektive avtal.

Planerad budget
Activa´s kostnad för insatsen beräknas utifrån insatser för arbetskonsulent
och för insatser för arbetsplatsrekrytering och andra kringsinatser.
Omkostnader för resor,kommunikation,administration, utbildning,
personalvård och lokaler ryms inom det som kallas adm mm.
Örebro kommun finansierar insatsen för 5 personer i enlighet med
tjänsteköpsavtal med Activa a 32 000 totalt 160 000 kronor under 2010.
Kommunen har även tjänsteköpsavtal för de övriga 10 personerna som i
projektet ska erbjudas rehabilitering till arbete.
Örebro läns landsting via Beroendecentrum skjuter till 40 000 kronor under
2010 för samordningsinsatser

Activa

Befattning
Arbetskonsulent
Arbetsplatsanskaffare

1 ,25 tjänst arbetskonsulent
0,3 tjänst arbetsplatsanskaffning
Adm
mm
lön/månad lönebikostnad kostnad omfattning
27 500
42%
13%
125 %
27 500

42%

13%

25%

totalt
511 500
127 875

Den totala budgeten för insatsen är 639 375 kronor varav avgår
200 000 kronor som finansieras via Örebro kommun och Örebro läns
landsting.
Härmed söks 439 375 kronor från Finsam Örebro.
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Uppföljning
Projektledare ansvarar att leverera underlag för registrering i SUS. Finsam
och projektledare analyserar och sammanfattar uppföljningarna
tillsammans.
Frågan om fortsatt finasiering bereds under projekttiden och senast den 30
juni ska alla projektparter redovisa åtgärder för att säkerställa långsiktigt
finansiering om insatsen bedöms vara av värde för samverkansparterna.
En samhällsekonomisk utvärdering har genomförts av LÖSA. För att följa
upp och kontrollera måluppfyllelse med LÖSA-aktivitet följs projektet upp
och det görs en analys och sammanfattning.

Ansvariga för ansökan
Örebro den 9 december 2009
Underskrifter
……………………………………………………………………………………………………………….

Örebro kommun

Tommy Larserö

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

Stiftelsen Activa, Örebro

Örjan Samuelsson

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

Örebro läns landsting

Birgitta Johansson

……………………………………………………………………………………
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