Rapport från Samordningsförbundet till KS
KF beslutade 2019-12-16 (se bilaga)
att Trelleborgs kommun är kvar i Samordningsförbundet, samt
att avsätta 500 000 kr från kommunen för fortsatt verksamhet 2020 med en återkoppling om vad som skett
i Samordningsförbundet fram till maj 2020.
Här inkommer denna rapport om utvecklingen inom Samordningsförbudet och pågående verksamhet.

Först lite fakta om Samordningsförbundet Trelleborg (för de som inte känner till detta)
Förbundet
Samordningsförbundet Trelleborg bildades 2009. Samordningsförbundet vill göra skillnad genom att:
skapa förutsättningar för samverkan som utvecklar både organisationer och stödjer människor att
närma sig och nå målet självförsörjning.
Organisation
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Region Skåne samt Trelleborgs kommun som medlemmar.
Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna.
Styrelse
Samordningsförbundets verksamhet leds av en av medlemmarna utsedd styrelse. Styrelsens arbete
regleras i förbundsordningen. I förbundsstyrelsen ingår en ordinarie och en ersättare från vardera
medlemmen.
Samordningsförbundets uppdrag
Samordningsförbundets uppdrag är att inom det geografiska området för Trelleborgs kommun att
svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, Region Skåne samt ovan nämnd kommun, i syfte att underlätta och uppnå en
effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar
och insatser i syfte att den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.
Förbudets verksamhets regleras i lagen om Lag (2003:1210) om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser samt förbundsordningen.
Rapport om arbetet from december 2019 till maj 2020
Under hösten 2019 så avstannade den delen av verksamheten som inriktade sig på att satsa på nya
projekt då vi inte visste ifall det skulle finnas medel (förutom eget kapital) att driva projekt med. Efter
beslutet 16 dec 2019 så tog arbetet ny fart.
Mycket snart påbörjades arbetet med att bilda en beredningsgrupp bestående av operativt arbetande
personer inom Samordningsförbundet, AF, FK, Region Skåne (framför allt Vuxenpsykiatrin och
Primärvården i Trelleborg) samt Trelleborgs Kommun (Arbetsmarknads och Bildningsförvaltningen). I
denna projektgrupp har många goda idéer diskuteras och man har sett var man kan arbeta

krossfunktionellt kring problematiken med de personer som står långt från arbetsmarknaden samt
även förebyggande där vi kan se att risken för att hamna långt ifrån arbetsmarknaden finns.
Detta har utmynnat i tre nu pågående projekt inom Trelleborgs kommun.
Pågående insatser
Yrkeskedjor
Projektägare: Arbetsmarknadsförvaltningen Trelleborgs kommun
Målet med insatsen är att utveckla nya typer av utbildningskedjor och processer som leder hela vägen
till anställning. Traditionellt bygger utbildning ofta på att slutföra ett moment i taget i syfte att bygga
kunskap. Projektets utbildningskedjor styrs av parallella processer med olika lärformer utifrån
individens behov och förutsättningar och har ett arbetsmarknadsfokus från dag 1. Utbildningskedjorna
utgår från att individen initialt gör ett yrkesval och därefter görs en individuell plan för att ingå i en
utbildningskedja.
Projekttid
Projektperioden sträcker sig över 2 år från april 2020 till och med april 2022.

Budget
2020
1 574 880 sek

2021
2 294 440 sek

2022
578 700 sek

Unga Vuxna
Projektägare: Region Skåne i samverkan med Bildningsförvaltningen Trelleborgs Kommun
En samverkan mellan Region Skåne (vårdcentraler, allmänpsykiatrin) och Trelleborgs Kommun
(gymnasieskolan) för att tidigt upptäcka unga vuxna med psykisk ohälsa samt öka kunskap om vad
psykisk ohälsa är och var man kan söka hjälp/stöd. Projektet unga vuxna startade 20-08-01.
Budget
2020

2021

630 000 sek

1 500 000 sek

Inkomna förslag samverkansinsatser
Försäkringstagare som har en aktivitetsnivå mindre än 10 timmar per vecka
Dialog förs mellan Försäkringskassan och Arbetsmarknadsförvaltningen om insats för dessa personer.
Det finns även andra projekt som vi har varit tvungna att neka då ekonomi inte funnits. Bland dessa
projekt vill vi bla lyfta fram en projektansökan som vänder sig till unga avhoppare från Gymnasiet. Ett

samarbete mellan Arbetsmarknads-, Bildnings- samt Socialförvaltningen i Trelleborg, Östra Grevie
Folkhögskola, Ungdomsmottagningen, Vuxenpsykiatrin och BUP.
Efter beslutet att Samordningsförbudet skulle få medel och vara kvar har arbetet ändrat riktning och
många konkreta projekt har startats upp med inriktning på att hjälpa de personer som står en bit från
arbetsmarknaden närmre en egen försörjning. Av revisionen har vi fått en påpekan att vi haft för
mycket eget kapital detta är även något vi tagit fasta på och detta kommer att vara åtgärdat 2021.
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