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Ansökan om medel för utbildning i Lösningsfokuserat 

arbetssätt för samverkansparterna i Samordningsförbundets 

medfinansierade insatser 

 

Projekt: För att samverkansparterna i EVI-teamen och dess konsultativa 

resurser, Finsams Rehabkonsulentteam samt den resurs som ska 

arbeta med unga som uppbär aktivitetsersättning ska få ett dynamiskt 

arbetssätt som innebär ett lösningsinriktat nytänkande inom 

rehabilitering och organisationsutveckling som gynnar de individer i 

Västerbergslagen som är i behov av samordnat stöd  

 

Ansökan avser 

Ansökan avser medel för utbildningsinsats i Lösningsfokuserat arbetssätt under 

hösten 2017 för Samordningsförbundet i Västerbergslagens finansierade 

insatser som EVI-teamen och dess konsultativa resurser, Finsams 

Rehabkonsulentteam och den resurs som ska arbeta med unga som uppbär 

aktivitetsersättning.  

Bakgrund och nuläge 

Samverkansaktörerna i Ludvika och Smedjebacken har under 2016 och 2017 

satsat i omfattande utvecklingsinsatser rörande de samverkansplattformar som 

finns i Västerbergsslagen och som medfinansieras av Västerbergsslagens 

Samordningsförbund. Under hösten 2016 startade den nya samverkans-

plattformen EVI - En Väg In i båda kommunerna och under år 2017 har 

Finsams Rehabkonsulentteam som mål utveckla verksamheten för att bättre 

tillgodose parternas och deltagarnas behov. Under höst ska även en Finsam–

finansierad resurs tillsättas för att stödja unga människor som uppbär 

aktivitetsersättning att komma i studier, arbete eller aktivitet.  

Cheferna i Lokala Samverkansgruppen, LSG har som vision att medarbetarna i 

de gemensamma samverkansplattformarna ska få kompetenshöjande insatser 

för att höja den övergripande samverkanskvaliteten och höja statusen på/för 

medarbetarna som arbetar i dem. För att parterna i samverkansplattformarna på 

ett bättre sätt ska möta framtida behov att samverka med varandra, i och mellan 
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organisationerna och runt den Västerbergslagsbon som är i behov av samordnat 

stöd finns ett behov av en gemensam utbildningsinsats. 

Cheferna i Lokala Samverkansgruppen, LSG:s gemensamma önskan är att 

medarbetarna i ovannämnda verksamheter och som Samordningsförbundet är 

med och medfinansierar utbildas i Lösningsfokuserat arbetssätt som lämpar sig 

för förändrings och utvecklingsarbete som rör sociala frågor, försörjning, 

sysselsättning, rehabilitering, hälsoarbete, behandling, personal, ledning, 

samarbete och samverkan eller annat förändringsarbete. 

 

Mål med utbildning i Lösningsfokuserat arbetssätt 

Målet med utbildningsinsatsen är att introducera kunskaper i ett dynamiskt 

arbetssätt som innebär nytänkande inom områden rehabilitering och 

organisationsutveckling. 

• Att deltagarna erhåller teorier och metoder i det lösningsfokuserade 
arbetssättet (förhållningssätt och samtalsmodellen). 

• Att deltagarna ges möjlighet till insikt i hur de kan hitta sätt att fråga och 
fokusera på individens behov vilket skapar möjligheter för individen att 
bygga egna lösningar och ta ansvar för sin situation. 

• Att deltagarna erbjuds tillämpningar och anpassningar på individnivå, i 
olika former av grupper, på organisationsnivå och utifrån ett 
myndighetsutövande, 

• Att via en personlig upplevelse öka förmågan att samtala 
lösningsfokuserat och på så sätt hjälpa individen att föda och 
upprätthålla självkontroll, hopp och respekt. 

• Att få verktyg i vad som krävs för att bli ett lösningsfokuserat 
reflekterande team 

• Att få kunskaper i att leda och genomföra lösningsfokuserade 
gruppmöten för ökat samarbete 

 

Styrgrupp 

LSG, Lokala samverkansgruppen kommer att utgöra styrgrupp under 

utbildningsinsatsen 

Lena Rosén  Finsam        

Per Helin  Försäkringskassan 

Ulrika Kulin  Försäkringskassan 

Susanna Öbrell IFO Ludvika kommun 

Tommy Berglund AME Ludvika kommun 

Mattias Olofsson Arbetsförmedlingen 

Annelie Furunäs Arbetsförmedlingen 

Linn Leksell  IFO Smedjebackens Kommun 
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Jesper Folkesson AME Smedjebackens Kommun 

Susanna Berglund Psykiatrin Landstinget Dalarna 

Laila Pettersson Psykiatrin Landstinget Dalarna 

Karin Lunström VC Landstinget Dalarna (Går i Pension 20170531= 

Anette Gerlström VC Landstinget Dalarna 

Ingela Vestbro VBU 

 

Genomförande och uppföljning  

Projektledaren för EVI teamen planerar genomförandet av utbildningsinsatsen 

med vald utbildningskonsult och rapporterar till Samverkansgruppen, LSG i 

samband med ordinarie rapportering samt återkopplar till Finsams styrelse 

genom den återrapportering som ska lämnas in i december 2017. 

Kostnadsplan 

 

Kostnad för utbildning i Lösningsfokuserat arbetssätt omfattar; 

Pris för 5 hela utbildningsdagar för 23-25 personer  80 000 kr 

Lokalhyra, material och lunch för 5 dagar  40 000 kr 

 

    

   

Totalt:  120 000 kr ex moms. 

Tommy Berglund 

Arbetsmarknadschef  

Ludvika Kommun  

Beslut skickas till 
[Skriv text här] 
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