Tertialrapport för tiden 190401 – 190731
Klientsupport med test av metoden biblioterapi
Mål, syfte och metod:
Att minska antalet kommuninvånare i Båstad, som befinner sig i ett långvarigt utanförskap och som
försörjer sig på ett långvarigt bidragsberoende, genom att:
1.
2.

Testa och utvärdera ett fördjupat arbetssätt med en klientsamordnare som använder sig av
bedömningsmetoden FIA, samt samverkar med berörda samverkanspartners.
Testa och utvärdera metoden biblioterapi, som en möjlighet att ge ökad psykisk hälsa.

Målsättningen är att 30 % av klienterna som deltar i klientsupport ska nå egen försörjning via studier,
arbete eller sjukersättning efter 3 år, samt att biblioterapin ska ge ett gott utfall så att klienterna genom
ökad insikt ska vara redo att ta del av insatser riktade mot arbete och studier.

Avvikelser ifråga om mål, syfte och metod:
Målgruppen har utökats till att inte enbart omfatta individer som har uppburit försörjningsstöd mer
än 6 månader till att även omfatta individer som uppbär andra offentliga bidrag och på så sätt inte är
självförsörjande. Inremittering ska kunna ske från alla samverkanspartner d.v.s. Arbetsförmedling,
Försäkringskassan, Region Skåne och andra verksamheter inom Båstads kommun. Eftersom
målgruppen har utökats från enbart individer från ekonomiskt bistånd är det viktigt att skapa tydliga
ramar för rollen som klientsamordnare och att tydliggöra att resursen är en fristående part och en
tillgänglig resurs för alla parter inom samordningsförbundet. Personer som ingår i förstärkt samarbete
mellan FK/AF kan inte delta i en finsamprocess samtidigt pga. av dubbelregistrering i SUS.

Vilka av de fyra myndigheterna (AF, FK, region, kommun) har varit aktiva i
insatsen, t.ex. genom remisser eller informationsinsatser?
Kommun och Arbetsförmedlingen är aktiva genom den redan befintliga samverkansgruppen
SAMSYN. För att bredda kunskapen om processen till övriga arbetsförmedlare är informationsinsats
inplanerad på AF Ängelholm den 14/9-2019. Informationsinsats är genomförd riktat till de tre lokala
vårdcentralerna inom kommunen. Informationsinsats på Försäkringskassan är inplanerad den 2/92019.

Har andra organisationer än dessa varit aktiva och i så fall hur?
Nej.

Hur har samverkan mellan de fyra myndigheterna förbättrats genom insatsen och
hur har det gagnat deltagarna?
Processen är i ett för tidigt skede för att kunna utläsa om processen har förbättrat samverkan mellan
myndigheterna eller om det har gagnat deltagarna.

Prognos för ekonomin:
Beviljade medel 2019
Fakturerade kostnader
2019
Prognos för året 2019

788.619 kr
0 kr
*591.465 kr

* Den 25 mars 2019 presenterades klientsupport för styrelsen i FINSAM. Beslut togs att finansiering
från FINSAM gällande Klientsupport får en tidsfrist till den sista september 2019. Därefter ska tydliga
resultat kunna redovisas om fortsatt finansiering ska fortlöpa. Eftersom det operativa arbetet inte
fungerat som det ska i början av 2019 så togs beslut att finansieringen de tre första månaderna 2019
eventuellt läggs efter 2021-09-01, då processarbetet egentligen avslutats enligt planering. Beräkningen
är då enligt följande: Sökta medel för 2019 är 788.619kr. Med avdrag för tre månader, enligt ovan, blir
beloppet: 591.465kr.
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