Ansökan om ytterligare medel för SATSA
implementeringsprojekt för 2012

Bakgrund
Det övergripande syftet för SATSA implementeringsprojekt har varit att de
samverkande
myndigheterna
gemensamt
under
2011
utformar
finansieringsmöjligheter för att säkra att en framgångsrik modell, SATSAmodellen, förankras och bibehålles.
Då insatsen enligt SATSA modellen gränsar över samtliga fyra
myndigheters ansvarsområden, är en gemensam finansiering nödvändig.
Samtliga myndigheter är eniga om att det är avgörande för att
målgruppen fortsättningsvis ska få det stöd som den behöver enligt
SATSA modellen
Styrgruppen har därför fokuserat på denna fråga och gemensamt gjort en
översiktlig plan för de olika myndigheternas möjligheter till finansiering.
Försäkringskassans del är begränsad, men för de personer som har
aktivitetsersättning finns möjlighet att ta del av en förberedande
introduktion till arbetslivet i form av en studiecirkel som har arbetats fram
av SATSA. En förutsättning för detta är dock att studiecirkeln ingår i en
plan som upprättats på försäkringskassan. Arbetsförmedlingen bidrar
indirekt genom lönebidrag och personligt biträde för de deltagare som når
en anställning.
Då arbetsförmedlingen och försäkringskassan har begränsade möjligheter
att ge bidrag, är styrgruppen överens om att Örebro kommun och Örebro
läns landsting blir de myndigheter som får stå för den största delen av det
ekonomiska ansvaret för målgruppen. På uppdrag av de samverkande
myndigheterna via SATSA projektets styrgrupp har INDA Support
Ekonomisk Förening därför ansökt om verksamhetsbidrag för 2012 från
Örebro Läns Landsting, så att arbetet med de 55 deltagare som idag ingår
i projektet kan fortsätta samt att möjliggöra för ytterligare 35 personer
inom målgruppen ska få tillgång till SATSA-modellen via INDA Support
Ekonomisk Förening.
Parallellt med ansökan till landstinget pågår en dialog inom Örebro
kommun gällande kommunens möjlighet till finansiering. Man har fattat
ett politiskt beslut i Nämnden för funktionshindrade att lyfta
finansieringsfrågan till programnämnd Social välfärd. Frågan har lyfts
både på politisk- och tjänstemannanivå och samtliga är överens att en
samordning av finansiering mellan Örebro kommun och Örebro läns
landsting är nödvändig. Anledningen till förseningen med att säkra

finansieringen för 2011 är pga den tidigare oklara politiska situationen i
Örebro kommun och behovet av att där skapa en politisk plattform. Nu är
dock processen i gång och samtal mellan Örebro kommun och Örebro läns
landsting är pågår gällande samfinansiering. Det handlar i nuläget om att
konkret vänta på att man hinner slutförhandla ansvaret mellan Örebro
kommun och Örebro läns landsting vad gäller finansieringen, samt att få
med detta i budgetplaneringen. Vidare måste man diskutera former för
finansiering, vilket kan innebära ett upphandlingsförfarande. Processen
kommer sannolikt att fortgå in i 2012. Från kommunens sida finns det en
tydligt uttalad politisk vilja att stödja SATSA långsiktigt.
Nuläge/behov
SATSA projektet arbetar idag med 55 deltagare. Av dessa har 30
deltagare blivit hänvisade från Örebro läns landsting (Vuxenhabiliteringen
eller Psykiatrin). I stort sett alla deltagare (55 personer) är dock inskrivna
på vuxenhabiliteringen och/ eller inom psykiatrin. Deltagarna har idag sin
försörjning
via
arbetsförmedlingen,
Örebro
kommun
eller
försäkringskassan.
I dagsläget ser det ut enligt följande för de totalt 55 deltagare






10 personer har fått anställning med fortsatt stöd från SATSA
15 personer är på praktik
19 personer är i kartläggningsprocessen
8 personer väntar på praktik eller studier
3 personer har ännu ej påbörjat sitt deltagande

Behovet av insatser som ger stöd åt målgruppen inom många olika
livsområden är stort. Utifrån en förfrågan som gick ut till respektive
myndighet i maj i år, finns i dagsläget ytterligare ca 85 personer som
bedöms vara aktuella för SATSA-modellen. Siffran gäller enbart personer
bosatta i Örebro kommun. Av dessa uppgav Vuxenhabiliteringen 50
personer. Ser man till hela Örebro Län skulle siffran troligtvis vara nästan
den dubbla. Enligt Vuxenhabiliteringen har man de sista två-tre åren sett
en kraftig ökning av målgruppen. Prognoserna visar att detta kommer att
hålla i sig de närmsta åren framöver.
Ansökan
Ansökan avser medel för att fortsätta arbeta vidare med de 55 deltagare
som redan idag ingår i SATSA.
Syfte
Syftet med ansökan är att styrgruppen klargör myndigheternas
möjligheter till finansiering så att målgruppen får det stöd de behöver
samt arbetar fram en modell för myndigheternas samverkansformer, då
SATSA modellen som insats bedrivs externt. Ytterligare ett syfte med
ansökan är att deltagarna garanteras ett fortsatt stöd.

Tid & aktivitetsplan
Ansökan gäller från och med 2012-01-01 och fram till 2012-12-31
Planerad budget 2012
Budgeten är räknad på att INDA Support kommer fortsätta att arbeta med
55 deltagare under 2012. Summan är baserad på 2011 års budget med
en indexuppräkning på ca 3%. Den externa utvärderingen är dock
borttagen i denna budget, vilket gör att den totala summan inte blir så
mycket högre än 2011.
Ansökan avser





Lokalhyra/städ ............................................................. 231
Projektledare 20% ....................................................... 110
Administrativ stöd .........................................................61
Extern tjänst för fortsatt arbete enligt SATSA modellen
med 55 deltagare ...................................................... 2162

750
464
800
418

Totalt: 2586 432
Kommunen rekvirerar pengar från FINSAM och ansvarar för projektets
ekonomi. Kommunen har också kvar ansvaret för lokaler, utrustning,
projektledare, samt administrativt stöd. INDA support ansvarar för det
operativa arbetat med deltagare.
Organisation
Under 2012 fortsätter samma organisationsform som tidigare, med
styrgrupp och resursgrupp. Organisationsformen kan komma att förändras
i takt med projektets process och utveckling. Ett av målen är att den
samverkan som är nödvändig, måste fungera även om formen för
insatsen bedrivs i en för myndigheterna, extern verksamhet.
Uppföljning/utvärdering
Uppföljning sker kontinuerligt i samband med styrgrupp och
resursgruppsmöten. Avrapportering gällande arbete med deltagare ska
ske kontinuerligt till styrgruppen. Skriftlig halvårsrapport ska lämnas till
FINSAM innan utgången av augusti 2012 Skriftlig slutrapport ska lämnas
till FINSAM senast den 15 december 2012.
Sammanfattning
Örebro kommun och Örebro läns landsting är eniga om att gemensamt
säkra och lösa en långsiktigt finansiering. Man har i dagsläget dock ej
hunnit klargöra finansieringsfrågan och risken är därför stor att arbetet
med deltagarna måste avslutas och föras tillbaka till respektive

myndighet. Styrgruppen ansöker därför om medel från FINSAM för 2012 i
väntan på att en konkretisering av en säkrad och långsiktig finansiering
fastställs.
Det är nödvändigt med ett snabbt beslut gällande denna ansökan, då
deltagare, företag, handläggare, personal och övriga berörda behöver
kunna planera och förhålla sig till de förutsättningar som det beslutas om.
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