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Förslag till beslut
Till samordningsförbundets styrelse den 5 november vill jag föreslå:
Att det som återstår av projekttiden för projektet Mobilt utredningsteam används för
att utreda förutsättningar, möjligheter och former för att utöka projekt Klientsupport
till att även omfatta Ängelholms kommun.
Att omfattningen på projektledarens tjänst i förstudien ändras från 100% till 50%.
Bakgrund
Förstudien kom till för att vi identifierat en målgrupp av personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden, och vars utveckling mot studier eller arbete stannat av. Ofta deltar
dessa personer i en insats, som t.ex sfi – men det finns ingen progression. Vi ville
hitta en metod där personerna kan vara kvar i sin nuvarande aktivitet, men samtidigt
få den hjälp de behöver från t.ex sjukvården för att komma vidare i sin utveckling.
Under tiden förstudien pågått har förutsättningarna för Arbetsförmedlingen
förändrats i grunden. De specialister som tidigare fanns i verksamheten finns i
praktiken inte kvar. Förstudien har mot bakgrund av det istället utrett möjligheten
att koppla en eller två vårdcentraler till projektet för att undersöka om det fanns
praktiska och organisatoriska förutsättningar för dem att delta aktivt i projektet. Inte
heller denna väg visade sig vara framkomlig.
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Förslag till ändrad inriktning
Vår bild är att målgruppen med behov av samordnade och ibland samtidiga insatser
fortfarande finns kvar, och det finns behov av att hitta utveckla fungerande
arbetsmetoder. Förbundet har redan en pågående process Klientsupport i Båstad som
tar sikte på samma målgrupp. Vi tror att man genom att utöka och bredda det
projektet dels kan vitalisera ursprungsprojektet och dels bli den metod som vi
använder för att nå målgruppen även i Ängelholm. På grund av det fria vårdvalet är
situationen dessutom sådan att kommuninvånare och vårdcentraler ”byter” klienter
med varandra. Det är t.ex vanligt att personer bosatta i Ängelholm är listade på
vårdcentralen i Förslöv i Båstad kommun.
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Eftersom det finns en beslutande och pågående förstudie kan den användas för att
utreda om det finns förutsättningar för en utökning av projektet.

