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Mörbylånga kommun 170412

Ansökan LIS Innergården 2018-2019
Namn och kort beskrivning av insatsen som föregått ansökan.
Projekt Innergården bedriver grön arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan med
Försäkringskassa, Landstinget, Arbetsförmedlingen och Mörbylånga kommun. Projektets
metoder och arbetssätt är individanpassade och gynnar personer som är i behov av samverkan
och insatser i syfte att närma sig arbetslivet och på sikt nå egen försörjning.
Framgångsfaktorer.
Samverkan där individen står i centrum och där respektive part bidrar med stöd i att finna
lösningar som underlättar återgång till arbete och/eller en till en bättre livskvalité. Insatsen ska
leda till att personer erhåller rätt insats hos rätt instans. Arbetsträning i en odlingsmiljö med
meningsfulla aktiviteter. Kartläggning och utredning av resurser och begränsningar. Salutogent
synsätt där fokus är på resurser. Samverkan med små och mindre företag lokalt för att finna
platser för arbetsträning/anställning, bl a Capellagården.
LIS idé:
Syftet med förlängningen är att skapa förutsättningar för en långsiktig verksamhet för personer
i behov av samverkande insatser. Utveckla samverkan mot det lokala näringslivet i att finna
anpassade platser för arbetsträning och anställning med Supported employment som metod.
Behålla samverkansstruktur via ärenderådet och utveckla samverkansstruktur för
konsultationsärenden.
Syfte och målsättning:
Samverkansinsatser med minst 2 parter för personer 18-64 år, nyanlända och personer som bott
länge i Sverige med svag förankring på arbetsmarknaden. Målgruppen följer
Samordningsförbundets verksamhetsplan. Max tid i projektet är 1 år.
Målsättning är att 30 % går till arbete/studier tre månader efter projektslut, 90% ska uppleva
stöd och inflytande i sin process samt 75% ska uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller
studera. Max antal deltagare per år är 15. Konsultation i 30 ärenden per år för samverkansparter
(Arbetsförmedlingen, Landstinget, Försäkringskassan, Mörbylånga kommun). Utvärdering och
uppföljning via SUS och NNS indikatorer.
Samverkansstruktur/Upplägg:
Individsamverkan med handläggare från respektive part. Ärenderådet fortsätter som är ett
forum för kunskapsutbyte på handläggarnivå, utbyte om varandras verksamheter samt forum
för att diskutera komplexa ärenden, möten 4 ggr /år. Särskild samverkansgrupp för
konsultationsärenden med relevanta samverkansaktörer, möten 1gång/mån/varannan månad.
Lokala samverkansgruppen är styrgrupp för projektet.
Totalbudget/år
Lön ansvarig handledare, heltid
Lön handledare, heltid
Hyra Indexuppräknad
Förbrukningsmaterial
Summa

500 400 kr/år
467 040 kr/år
111 000 kr/år
60 000 kr/år
1138 440 kr/år
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Finansiering Mörbylånga Kommun
Äskas från Samordningsförbundet (60%)
Totalbelopp som söks från Samordningsförbundet för 2018+2019

500 000 kr/år
683 064 kr/år
1.366128 kr

Ägare till insatsen:
Mörbylånga kommun. Arbestmarknads- och integrationsenheten.
Ansvariga för ansökan Mörbylånga kommun:
Ann Katrin Ståhl Verksamhetsområdeschef
Marita Lundby Enhetschef Arbetsmarknads- och integrationsenheten
Eija Vartiainen Innergården
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