9 oktober 2014

Slut och fortsättnings-seminarium för
Samordningsförbundets projekt
”UMA- beredningsgrupp – Östersund”
”Med gemensamma ögon för bättre planering”
Denna insats utvecklades mot bakgrund av behov att särskilt
uppmärksamma och finna förbättringar för att arbeta med gruppen unga
med aktivitetsersättnings. En tvärsektoriell beredningsgrupp för de
samverkande myndigheterna har arbetat tillsammans under ett år för att
finna formerna för att stärka planeringar och arbete på individnivå i de
ofta mångfacetterade frågor som karakteriserar denna målgrupps behov.
Formulerat syfte: genom att tillskapa en tvärsektotriell
beredningsgrupp där resurser och arbetssätt konsulteras ökas
möjligheter för unga med AE att få en väl genomlyst individuell
planering och ett genomfört stöd så att ett närmande till arbetslivet sker.
Projektägare har varit Försäkringskassan i Östersund och parter
Östersunds kommun, Jämtlands läns landsting och Arbetsförmedlingen.
Implementering/fortsättning
Beredningsgruppens arbete har funnit sin form och gruppen kommer att
fortsätta sitt arbete. Försäkringskassan tar ansvaret för att tillsätta den
resurs som behövs för att sammankalla och hålla i gruppens arbete från
oktober 2014 och framåt. Gruppen är kopplad till en lokal
samverkansgrupp och till Samordningsförbundet som kommer att följa
gruppen arbete utifrån sina roller.
En årlig uppföljning av beredningsgruppens arbete och fångade
strukturella frågor görs av Samordningsförbundet i Jämtlands län
tillsammans med gruppen.
Projektmål
Utveckla och testa en modell med beredningsgrupp
Ha bästa möjliga samordning och tillgång till parternas samlade resurser
Skapa system för att kunna identifiera och utveckla nya insatser
Öka kompetens om målgruppen
Målgrupp
Personer 19-29 år, boende i Östersunds kommun som har
Aktivitetsersättning eller kan bli aktuella för ersättningen och/eller där
bedömningen är att individen har behov av samordnade insatser.

Tack!
Samordningsförbundet tackar alla inblandade för sina insatser som
bidragit till att forma en modell för samverkan och samordning för en
grupp unga som behöver flera myndigheters stöd. Det finns ett stort
engagemang i dessa frågor och vi ser hoppfult framemot vidare utveckling
av bra stärkande insatser.
Sammanfattning av Gunilla Kaev
Samordningsförbundet i Jämtlands län

Litet bildreportage från seminariedagen den 9 oktober.

Maria Isberg, projektledare FK, lyssnar in åsikter på slutseminariet

Ett välbesökt seminarium genomfördes den 9/10 2014. Styrgrupp, de som deltagit och
nyttjat resursen beredningsgrupp och de som vill göra det i fortsättningen deltog. På distans
deltog även Johanna Hjalmarsson från Regeringskansliet för att bidra med en nationell utblick i
området ”unga med aktivitetsersättning”.

”Försäkringskassans insats gäng”; Maria Isberg, projektledare, Carina Hallqvist verksamhetschef och
Per Sundin, ordförande i projektstyrgruppen.

Gunilla Kaev, process-stöd under projekttid Samordningsförbundet samt Maria Isberg.
Avrapporterat och klart! Det har varit lärorikt och roligt att arbeta tillsammans i denna fråga.
Nu kör vi vidare!

