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ARBETSMARKNADSENHETEN

Arbetsmarknadspolitiskt projekt

PROJEKTBESKRIVNING
Projektets namn:

UTREDNING AV ARBETSFÖRMÅGA

Projektperiod:

2014-01-01 – 2014-12-31

Projektanordnare:

Arbetsmarknadsenheten, Bollnäs kommun

Bakgrund
Under perioden 2011 – 2013 har Arbetsförmedlingen Bollnäs- Ovanåker och
Arbetsmarknadsenheten i Bollnäs kommun haft ett samarbetsprojekt, Utredning
av arbetsförmåga. Målgruppen har varit arbetssökande med oklar arbetsförmåga
som beroende av funktionsnedsättning varit i behov av en utredning och
bedömning av arbetsförmågan för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.
Verksamheten har bedrivits i Arbetsmarknadsenhetens lokaler. En sjukgymnast
och en arbetsterapeut har ansvarat för utredning och utfört aktivitetsbaserade
kartläggningar av arbetsförutsättningar (AKA) hos målgruppen och coacher har
ansvarat för bedömning. Kartläggning har genomförts samt en lämplig
prövningsplats har använts där arbetsträning skett. Coacher har gjort uppföljning
på prövningsplatserna och en skriftlig bedömning har överlämnats till
arbetsförmedlingen. Möjlighet har funnits för arbetssökande att anvisas till
enbart utredning alt. bedömning eller en kombination av utredning och
bedömning. Under perioden har stort fokus legat på metodutveckling och former
för samverkan.
Under 2013 har kontinuerlig metodutveckling skett i samarbete mellan styr- och
arbetsgrupp samt att coacherna har arbetat med en för dem ny målgrupp.
Personer som omfattas av Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa
nyanlända flyktingar. Ovanåkers kommun hade i slutet 2013 arbetssökande
inskrivna i projektet och detta visar även på att behovet att insatser för
målgruppen är fortsatt hög.
En coach med rehabiliteringsvetenskaplig utbildning arbetar i projektet i syfte
att kvalitetssäkra den metod som utvecklats samt att bedömningsunderlaget, om
än möjligt, kan stärka den arbetssökandes ställning på arbetsmarknaden.
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Målgrupp
Arbetssökande med eller utan kända funktionsnedsättningar som kan medföra
nedsatt arbetsförmåga. Totalt 45 platser, 30 arbetssökande från Bollnäs kommun
och 15 arbetssökande från Ovanåkers kommun, vilket innebär att 5-6 personer
kan vara inskrivna samtidigt. Kontinuerligt intag tillämpas.
Syfte
Att arbetssökande med oklar arbetsförmåga skall få möjlighet att deltaga i en
utredning och bedömning av arbetsförmågan utifrån den metod som utvecklats.
Mål
Delmål: klargöra den arbetssökandes förutsättningar i förhållande till provade
aktiviteter.
Mål: klargörande av arbetsförmåga skall stärka den arbetssökandes ställning på
arbetsmarknaden.
Verksamhet
Aktivitetsbaserad kartläggning av arbetsförutsättningar (AKA) genomförs av
arbetsterapeut/sjukgymnast under 1-3 dagar. Innehåller intervju/samtal och olika
arbetsuppgifter för att klargöra den arbetssökandes aktuella förutsättningar att
följa instruktioner, genomföra arbetsuppgifter och hålla arbetsliknande ramar för
dagarna.
Bedömningen startar med trepartssamtal (arbetsförmedlare,
sjukgymnast/arbetsterapeut, coach och arbetssökande).
I samtalet görs en kartläggning av arbetssökande och frågeställningen lyfts.
Coach matchar en prövningsplats utifrån, förmåga, tidigare
arbetslivserfarenheter och intresse. När prövningsplats har hittats besöker
arbetssökande och coach tillsammans platsen och träffar handledare.
Arbetssökande går ut på arbetsträning, coach besöker arbetssökande på
prövningsplats minst en gång i veckan. Vid besök fyller arbetssökande i en
självskattningsskala för bedömning av sitt mående (fysiskt, psykiskt och
socialt). Ett samtal mellan arbetssökande, handledare och coach sker vid varje
besök för att klargöra arbetssökandes mående och arbetsförmåga. Coach
dokumenterar samtalen kontinuerligt som sedan ligger som grund för den
skriftliga bedömningen. Vid slutet av arbetsträningen så görs ytterligare ett
trepartssamtal med berörda parter där coach överlämnar bedömningen till
handläggare på arbetsförmedlingen.
Utredning, Aktivitetsbaserad kartläggning (AKA), bedömning alt. en
kombination av utredning och bedömning sker inom ramen för projektet.
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Lokal
Projektet bedrivs i Arbetsmarknadsenhetens lokaler.
Former för samverkan
Styrgrupp bestående av:
Verksamhetschef, Arbetsmarknadsenheten
Arbetsförmedlingschef, Arbetsförmedlingen Bollnäs -Ovanåker
Arbetsgrupp bestående av:
Samverkansansvarig, Arbetsmarknadsenheten.
Coacher, Arbetsmarknadsenheten.
Arbetsförmedlare, Arbetsförmedlingen Bollnäs – Ovanåker
Sjukgymnast och arbetsterapeut, Arbetsförmedlingen Bollnäs- OvanåkerSöderhamn/Avdelningen Rehabilitering till arbete.
Koppling till andra projekt
Ungdomsplattformen 2014, vilket är ett lokalt samarbetsprojekt mellan
Arbetsförmedlingen Bollnäs- Ovanåker, Bollnäs kommun,
Arbetsmarknadsenheten och Bollnäs Folkhögskola. Målgruppen är ungdomar
mellan 18-25 år. I projektet arbetar operativt coacher, arbetsförmedlare och
socialsekreterare. Samverkansansvarig, Arbetsmarknadsenheten har
samordnande funktion. En politisk styrgrupp finns kopplad till projektet där
tjänstemän på chefsnivå inom kommunen och Af, Bollnäs – Ovanåker ingår.
Aktivitetscentrum 2014, är ett lokalt samarbetsprojekt mellan
Arbetsförmedlingen Bollnäs – Ovanåker Arbetsmarknadsenheten, Bollnäs
kommun. Målgruppen är personer som omfattas av Lag (2010:197) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända flyktingar samt övriga utrikesfödda.
Under 2014 kopplas en politisk styrgrupp till projektet där tjänstemän på
chefsnivå inom kommunen och Arbetsförmedlingen, Bollnäs- Ovanåker ingår.
Utredning av arbetsförmåga blir ytterligare ett verktyg för de målgrupper som
deltager i Ungdomsplattformen och Aktivitetscentrum. Samverkan mellan
projekten kommer att ske utifrån behovet som finns inom målgrupperna.
Plan för uppföljning
Coach ansvarar för återrapportering till arbetsförmedlingen som klargör den
arbetssökandes förutsättningar i förhållande till provade aktiviteter. Slutrapport
upprättas efter avslutad projektperiod.
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