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Förlängningsansökan 1 GGV-kommunerna 2021

Supported Employment (SE)
Individual placement and support (lPS)

Supported Employment (SE) och Individual placement and support (lPS) anses av CCV-
kommunerna vara kvalitativa metoder för att stötta personer med funktionshinder till arbete
på reguljär arbetsmarknad. Metoden lPS rekommenderas särskilt av Socialstyrelsen för att
hjälpa personer med psykisk funktionsnedsättning att hitta och behålla en konkurrenskraftig
anställning.

Behovet av att utveckla det pågående SE/lPS-arbetet i kommunerna är stort. Utgångspunkten
för den här förlängningsansökan till styrelsen (som avser perioden 210101-210630) är att
GGV-kommunerna önskar göra en uppföljning av SE/lPS deltagarna som avslutats samt se om
arbetet ur ett socioekonomiskt perspektiv. Underlag gällande förlängningen av projektet
2019-2020 finns vidare att läsa på förbundets hemsida.

Projektet startade 2012. Fram tills idag har projektet involverat 149 kvinnliga deltagare samt
183 manliga deltagare. 116 av dem hade bara fullföljd grundskola, 67 inte ens det. 35 hade
varit beroende av offentlig försörjning mer än 9 år.
161 stycken av dessa var aktuella för ekonomiskt bistånd innan de deltog i projektet, efter
avslut endast 48 stycken. 158 stycken fick arbete med stöd av coach och 23 studerade vid
avslut. 14 klarade sig utan offentlig försörjning innan insatsen (många av dem levde på
föräldrarna) medan 144 stycken klarade sig utan offentlig försörjning efter insatsen.

Förlängning av ansökan
För att verkligen ta reda på effekterna av SE/lPS verksamheten så vill Beredningsgruppen ge
Verksamhetsutvecklaren tillsammans med SE/lPS coacherna i uppdrag att under våren 2021
undersöka vad som har hänt med de deltagare som har avslutats mot arbete under
projekttiden.

Vi vill ta reda på om individen fortfarande arbetar och om så är fallet, vad de ser som
framgångsfaktorer att de har lyckats. Samt att för de individer som av någon anledning har
förlorat sitt arbete; vad har de saknat för stöd, vad hade hjälpt dem att behålla sitt jobb eller
erhålla ett nytt.

Denna kartläggning ligger sedan till grund för att mäta de socioekonomiska effekterna av
verksamheten och dess långsiktiga effekter. Den ger även en tydligare bild av hur förbundet
ska bygga upp vår önskade basverksamhet i varje kommundel. Vad är det individerna
behöver för fortsatt stöd, var brister vi idag?
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Ekonomin

Stöd till arbete - SE/lps 2021

(uppdat 201015)
Värnamo

Värnamo VAC omsorgsförv Värnamo psykiatrin Gnosjö AME Gnosjö omsorg dagv
Inga-May

Coach Malm Körner Björk Annelie Bergqvist Lars-Olov Sundler Nilsson Ulrika Pantzar

Omfattning tjänst 40% från 200901 40% 40% 100% 10%

Finansiering 40% 40% 40% 70% 10%

Arbetsledare Lotta Knutsson Susanne Petersson Helena Westh Jakob Björnell Inger Adolfsson

PrN utfall 2020 74 000 kr 201 NO kr 221 600 kr 42000 45 200 kr

Budget2OZI 120000kr 120000kr 120000kr 210000kr 30000kr

Inför förlängningsansökan ansöker kommunerna enligt ovan om 840 000 kr.

Gislaved 2020-10-15
Berörda chefer i projekt Stöd till arbete — SE/lPS

/gm Therese Larsson
Enhetschef
Enheten för ekonomiskt bistånd
Gislaveds kommun

Gislaved förs.stöd Gislaved socialpsyk Utbildn, handledn

Coach Anastasia Triari Maria Hassel och film

Omfattning tjänst 50% 50%

Finansiering 40% 40%

Arbetsledare Therese Larsson Nina Skantz

Prel utfall 2020 245 000 kr 195 500 kr 1? 500kr 1 425 500 kr

Budget 2020 120 000 kr 120 000 kr 0 kr 840 000 kr

Totalt
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