Uppdragsbeskrivning av Trampolinen i Trollhättan för unga vuxna
samt sjukskrivna, 2018 - 2019
Från och med 2008 har i förbundets område samverkande parter utvecklat Trampolinen insatser som numer finns i Trollhättan och i Lilla Edet. Medverkande parter i insatserna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt förbundets medlemskommuner och regionen
genom psykiatri och primärvård. Arbetssättet utgår från individuell coachning mot arbete och
gruppverksamhet samt utifrån motiverande samtal och friskvårdsinsatser mm. Trampolinen
har över tid utvärderats och utvecklats för att möta upp behoven som uppstår i arbetet med
unga vuxna med funktionsvariationer och/eller ohälsa. Mer att läsa om detta finns på
www.softleg.se .
Från 2017 har förbundet beviljats medel från europeiska socialfonden, ESF och kommer då
få möjlighet att pröva om Trampolinens modell och arbetssätt även kan passa för personer
som är eller har varit sjukskrivna. Under 2018 och 2019 kommer Trampolinen i Trollhättan
att fortsätta sin nuvarande verksamhet samt även att utveckla och anpassa modellen utifrån
nya målgruppens behov. Trollhättans Stads arbetsmarknadsstöd har genom avtal uppdrag
att tillhandahålla lokal och drift av lokal på Österlånggatan 47 samt har det administrativa
samordningsuppdraget.

Målgruppen omfattas av:






Arbetslösa unga vuxna som är i behov av stöd från fler än en samverkande organisation
Unga vuxna med funktionsvariationer och/eller ohälsa eller de som är i behov av extra stöd för att nå arbetsmarknaden och som bedöms kunna försörja sig genom förvärvsarbete
Unga vuxna med främst nedsatta intellektuella, neuropsykiatriska eller psykiska funktionsvariationer
Nytt från mars 2017 är att Trampolinen kommer ha nära samarbete med Friska Vindar ESF projekt. Målgruppen utökas till långtidssjukskrivna kvinnor och män

Syftet med insatsen:





Samarbete genom Trampolinen möjliggör en motivationshöjande och stödjande insats vars huvudsyfte är att unga med funktionsvariationer ska kunna hitta rätt i arbetslivet och bli självförsörjande
Deltagarna ska få stöd i att hitta arbetstillfällen i främst små och medelstora företag
eller annat som är lämpligt. Ett steg på vägen kan vara studier
Utanförskap minskar
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Förväntat resultatmål:





Minst 8 av 10 deltagare som avslutas ska ha ökat sin förmåga så att han eller hon
genast eller på sikt kan börja arbeta
Minst 5 av 10 deltagare avslutas mot arbete eller studier
Minst 7 av 10 upplever en förbättrad livssituation och livskvalitet
Deltagarna ska uppleva ökad motivation till förvärvsarbete/rehabilitering samt delaktighet i de insatser som genomförs genom Trampolinen

Förväntat verksamhetsmål:



Riktlinje är att en heltidsanställd personal arbetar med minst 13 deltagare åt gången
Detta innebär kontinuerligt ca 40 platser i Trollhättan
Inskrivningstiden är individuell, vanligen upp till 1 år

Innehåll och arbetssätt:
De arbetssätt och metoder som utvecklats och använts under Trampolinens tidigare verksamhetsår ligger till grund för det fortsatta arbetet i insatsen. Fortsatt utvecklingsarbete sker
kontinuerligt och i samarbete med förbundets beredningsgrupp. En metodbeskrivning finns
sedan tidigare. Under 2017 introduceras ett nytt mätverktyg för finansiell samordning, s.k.
indikatorfrågor – Hur vet vi att det blir bättre? vilka ses kunna ge underlag till ytterligare verksamhetsutveckling och mätning av ”mjuka värden” samt stegförflyttning. Frågorna kommer
att riktas till handläggare och till deltagare.

Personal/kompetenser:
Kompetensen i Trampolinen består av 3 handläggare som utsetts av Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Trollhättans Stad. Personalen har goda kunskaper, erfarenhet samt
förutsättning till att bidra och medverka i Trampolinen så att målen för verksamheten uppnås.
Under året ges möjlighet till kompetensutveckling inom områden som rör verksamheten.
Personalen vid Trampolinen har inte det ordinarie handläggaransvaret för deltagarna utan
samarbetar och avrapporterar med jämna mellanrum till remitterande myndighet/er. Arbetsförmedlaren handlägger underlagen för beslut om lönesubventioner till arbetsgivare.
Ledning och styrning:
Trampolinen i Trollhättan är en integrerad samverkansform i Trollhättan och följs regelbundet
upp av förbundets beredningsgrupp. Trollhättans Stads avdelning för arbetsmarknadsstöd
står för hyresavtalet för lokaler på Österlånggatan 47 samt ansvarar för den fysiska arbetsmiljön och att verksamhetsmöten hålls kontinuerligt. I övrigt ansvarar varje medarbetares
arbetsgivare för sin personal.

Ekonomi/Finansiering:
Arbetsförmedlingen i Trollhättan, Försäkringskassan samt Trollhättans Stad står för 50 % av
lönekostnader för en personal vardera. Samordningsförbundet bidrar med personalkostnad
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utöver dessa tre halvtidstjänster samt står för de administrativa kostnaderna som uppstår i
samband med Trampolinens verksamhet. Maximalt resursstöd från förbundet under 2017
och 2018 är maximerat till 1,4 mkr per år. Ytterligare tillskott fås genom Friska Vindars ESF
projekt.

Ansökan till Trampolinen:
Till Trampolinen kan de deltagare söka som har behov av samverkan mellan två eller flera
myndigheter. Intresserade deltagare gör innan ansökan ett studiebesök, s.k. VISA, där
Trampolinens medarbetare berättar om möjligheterna som erbjuds samt att förväntningar
från deltagaren klargörs.
I en ansökan lämnas en enkel bakgrundsbeskrivning samt relevant information som är nödvändig i Trampolinens arbete. Ansökan omfattas av en sekretesslättnad som när som helst
kan återkallas. Personalen vid Trampolinen kan avråda från start i insatsen samt även återföra deltagare till remitterande organisation vid behov av andra insatser. Den som söker till
Trampolinen ska även ha ordnat boende samt kunna ta sig till och från Trampolinen och till
en praktikplats.
Deltagaren startar snarast efter det att en ansökan inkommit samt avslutas med flerparts/avslutningssamtal och en sammanfattande dokumentation överlämnas till remitterande
myndighet senast inom 3 veckor efter avslutad insats.

Uppföljning och utvärdering:
Uppföljning sker genom registrering i SUS samt genom kompletterande frågor enlig samordningsförbundets uppföljningsplan. Vid start och avslut sker mätning av deltagarens livskvalitet (VAS-skala).
Varje enskild handläggare ansvarar för att inregistrering sker i SUS samt för att god registerkvalité hålls. Som stöd finns förbundets ekonom samt en gemensam resurs för förbunden i
Västra Götaland. Under 2017 införs s.k. indikatorfrågor angående att följa upp deltagare och
personal utifrån indikatorer som mäter de mer mjuka värdena samt stegförflyttning. Trampolinen kommer från och med 2017 att ha ett nära samarbete med Friska Vindars ESF-projekt
som avser målgruppen kvinnor och män som är eller har varit sjukskrivna.
Denna uppdragsbeskrivning är ett styrdokument för innehåll, arbetssätt och målsättning vid
Trampolinen verksamheten. Eventuellt förändringar av samverkansuppdraget kan göras utifrån att någon av intressenterna påkallar detta.

Trollhättan november 2017
Ann Kickeus
Förbundschef
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