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Aktuell fråga
1. Ställningstagande till implementering och samordning projekten 16-24 (Individ- och
omsorgsnämnden ägare) och SamCoach (FINSAM ägare) i ordinarie verksamhet inom Individ- och
familjeomsorgen. Den nya verksamheten heter PRIMA. (Praktik, Rehab, Individ, Mål, Ansvar)
2. Ansöka om medel för drift av PRIMA hos FINSAM, Sollefteå.
alternativt
3. Ställningstagande till avveckling av projekt 16-24 i samband med projekttidens utgång.

Förslag till beslut
Individ- och omsorgsnämnden hos Samordningsförbundet FINSAM Sollefteå söker om 3 870 tkr, fördelat
på åren 2012 – 870 tkr, 2013 – 1 500 tkr, 2014 – 1 500 tkr.


Individ- och omsorgsnämnden beslutar att tills vidare bedriva verksamheten PRIMA i enlighet med
denna skrivelse. Beslutet gäller under förutsättning att Samordningsförbundet FINSAM tillstyrker
att bidra med de 3 870 tkr som Individ- och omsorgsnämnden sökt som delfinansiering av driften av
PRIMA.



Individ- och omsorgsnämnden beslutar att finansiera driften av PRIMA med 55 tkr för år 2014.

Fattar Individ- och omsorgsnämnden inte beslut i enlighet med ovan lämnade förslag föreslås nämnden
fatta följande beslut:


Individ- och omsorgsnämnden beslutar att projekt 16-24 avvecklas i samband med att projekttiden
upphör 2012-12-31.

Bakgrund
16-24
Individ- och omsorgsnämnden (ION) bedriver, som projektägare, sedan början av 2010 ESF-projektet 1624. Projektet avslutas 2012-12-31. Målgruppen för projektet är ungdomar/unga vuxna i åldersgruppen 1624 i Sollefteå kommun som inte går gymnasieutbildning eller annan utbildning, som varit heltids arbetslösa
i minst 3 månader och/eller erhåller ekonomiskt bistånd. Projekt 16-24 har sedan starten varit en viktig
insats för Individ- och familjeomsorgens (IFO) arbete med unga vuxna som har ekonomiskt bistånd och att
de ska få egen försörjning via jobb eller studier.

Postadress
Sollefteå kommun
Individ- och omsorgsförvaltningen
881 80 Sollefteå

Besöksadress
Djupövägen 3, Sollefteå

Telefon 0620-68 20 00 vx
Fax
0620-68 20 11

E-post
individ.omsorg@solleftea.se
Hemsida www.solleftea.se

Org.nr

Bankgiro 0770-6229

21 20 00-2437

2012-06-20

2

SamCoach
SamCoach är finansierat och skapat av FINSAM Sollefteå. Syftet är att underlätta för deltagare som har
behov av kontakt med flera myndigheter samtidigt för att få en helhetslösning på sin situation. Målgruppen
är personer som är 18-64 år, har kontakt med minst två av de myndigheter som finns representerade i
FINSAM, vill påverka och förändra sin situation, vill ha stöd av SamCoach. Personer kommer i kontakt
med SamCoach via någon av de samverkande myndigheterna.

Resultat 16-24 & Samcoach
16-24
Det vanligaste resultatet är att ungdomar/unga vuxna påbörjar studier, allt från Komvux till
universitetsnivå. Drygt en tredjedel, 45 pers har påbörjat studier av något slag. Utöver detta har ungefär en
femtedel haft praktik och lika många har påbörjat en anställning, 32 pers. En femtedel av deltagarna, 28
personer, har slutat i projektet på grund av att de har flyttat från kommunen. Slutligen är det några personer
som har slutat av andra skäl, exempelvis föräldraledighet och några som inte har deltagit i någon av
nämnda aktiviteter. Flera ungdomar har gjort flera aktiviteter, ex både haft praktik och börjat studera. För
mer specificerad uppföljning, se bifogad bilaga 2.
Fram till 2012-04-30 har ca 145 personer deltagit i 16-24. Av dem är det 105 ungdomar/unga vuxna som
inte längre uppbär försörjningsstöd.
SamCoach
För att genomföra den samhällsekonomiska utvärderingen har payoff:s metod Nytto-Sam använts. Med
hjälp av denna har 19 deltagares situation studerats före och efter deltagande i SamCoach. Deltagarnas
genomsnittsålder är 28 år och 37 procent utgörs av kvinnor.
Nedan redovisas de väsentligaste resultaten av utvärderingen. Om inget annat anges avser värdena de 19
deltagarna som ingått i utvärderingen.
För samhället som helhet så visar utvärderingen att SamCoach är en ekonomiskt effektiv verksamhet och
innebär en besparing som bör bedömas avsevärd. Både på kort (12 månader) såväl som lång (5 år) sikt. När
resultaten betraktas ur aspekten kön visar utvärderingen på en högre ekonomisk effekt, besparing, för
kvinnor. Betraktat ur aspekten yngre respektive äldre deltagare (gräns mellan grupperna är 26 år) visar
utvärderingen på en högre ekonomisk effekt för samhället för de yngre deltagarna.
För närmare info se bilaga 3, Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach.

PRIMA – Verksamhetsinnehåll
PRIMA kommer att samla de bästa erfarenheterna från 16-24 och SamCoach till en gemensam verksamhet

till gagn för målgruppen. (angående målgrupp se nedan)
Prima ska skapa en kvalitativ verksamhet som över tid arbetar med fokus inriktat för medborgare som står
långt från arbetsmarknaden. Innehållet kommer att stödja deltagarna att ta en plats på arbetsmarknaden och
att erhålla egen försörjning. Deltagarnas delaktighet och ansvarstagande för den egna livssituationen
kommer att främjas. Verksamheten ska dynamiskt förändras i takt med samhället under genomförandet.
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Delaktighet – deltagarna ska vara delaktiga i att forma innehållet i sin tid inom PRIMAs verksamhet.
Personalen ska genom sitt förhållningssätt verka för deltagarnas ansvarstagande för sin egen situation, då det är
en viktig faktor för framgång.
Struktur – deltagande i verksamheten ska erbjuda struktur i vardagen, dagtid måndag till fredag, för att hjälpa
deltagaren att upprätthålla dygnsrytmen.
Sammanhang – erbjuda ett socialt sammanhang som alternativ till den sociala gemenskap som ges på
arbetsplatser, och därmed motverka utanförskap.
Lockande - skapa och tillhandahålla ett innehåll som lockar, d v s utgör ett komplement till traditionell
utbildning.
Friskvård/hälsa – samarbete kommer att ske med Österåsens hälsohem samt Aquarena
Fullföljande – PRIMA ska verka för att deltagarna fullföljer och får uppleva känslan av att lyckas och bryta
erfarenheter av att misslyckas.

Målgrupp
Personer i åldern 18-64 år som står långt från arbetsmarknaden, med särskilt fokus på personer i åldern 1830 år.
Geografiskt verksamhetsområde
Prima ska verka över hela Sollefteå, den geografiska kommunen.
Metod – Arbets- & förhållningssätt för PRIMA
PRIMA kommer att arbeta efter den Lösningsfokuserade modellen och förhålla sig systemiskt och
närverksorienterat.
Organisation av PRIMA
Ansvarig nämnd
Individ- och omsorgsnämnden kommer att ansvara för PRIMA.
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Organisatorisk tillhörighet & arbetsledning
PRIMA kommer att tillhöra enheten Ekonomiskt bistånd, Individ- och familjeomsorgen.
Arbetsledning kommer att utföras av enhetschef Ekonomiskt bistånd.
Ledning & styrning
Operativt
Beredningsgruppen kommer att vara den kanal som operativt, i vardagsarbetet, samordnar och hänvisar
klienter till PRIMA. Detta är även den kanal där PRIMA ska lyfta diskussioner kring arbetets utförande.
Strategiskt
FINSAM chefsgrupp kommer att övergripande samordna och leda arbetet med PRIMA.
Samverkansparter
Samverkansparterna kring PRIMA är främst de parter som finns representerade i FINSAM Sollefteå
(Sollefteå kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget). Det är även dessa parter som
deltar i beredningsgruppen.
Lokaler
PRIMA kommer att samlokaliseras med Arbetsmarknadsenheten (AME) i deras lokaler.

Budget
Kostnad för att bedriva verksamheten:
Totalt, varav:

FINSAM

ION

2012:

870 tkr

870 tkr

0 tkr

2013:

1 500 tkr

1 500 tkr

0 tkr

2014:

1 555 tkr

1 500 tkr

55 tkr

Totalt:

3 925 tkr

3 870 tkr

55 tkr

För specifikation av kostnader, se bifogad bilaga Budget PRIMA.
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Uppföljning
Uppföljning av verksamheten kommer fortlöpande att ske i SUS. SUS är en förkortning av
"sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet". Syftet med systemet är att underlätta lokal, regional och nationell uppföljning av
samverkan samt ge möjlighet att kunna leda och styra inom ramen för samverkan. För ytterligare
information se susam.se

Bilaga
1. Bilaga 1 – Budget PRIMA
2. Bilaga 2 – 16-24, delrapport 2 (FoU, Kommunförbundet)
3. Bilaga 3 – Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach

INDIVID- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

______________________________
Gert Persson
Förvaltningschef
Individ- och omsorgsförvaltningen
Sollefteå kommun

