”Vägen in” till de arbetsplatsförlagda förstegen inom Plattformarna i Östra Östergötland

Att tidigt identifiera behov av samordning innebär stora vinster för individen och för samhället. Det
är av vikt att alla de insatser som individen har behov av planeras och samordnas så att individens
behov blir tillgodosedda på bästa sätt i en gemensam plan med helhetssyn. En gemensam plan ökar
möjligheten till att alla involverade, tillsammans med individen, tar ett gemensamt ansvar för
planens genomförande. Att individen känner sig delaktig och upplever att det finns en sammanhållen
kedja är viktiga faktorer för att närma sig arbete och studier och på längre sikt nå målet – egen
försörjning.
Anmälan om deltagande i Plattformarnas arbetsplatsförlagda försteg skall alltid föregås av ett möte
med berörda parter. Mötet syftar till att säkerställa att individen och samtliga parter/myndigheter
som är aktuella runt individen ställer sig bakom den gemensamma planen. Initierande myndighet
ansvarar för genomförandet av mötet och för att relevanta parter bjuds in. Personal från
Plattformarna bjuds alltid in som en part vid mötet (Kontaktpersoner för inbjudan till möte för
respektive Plattform se sida 2). Mötet resulterar i rekommendationen försteg eller annan åtgärd.
Om det önskas och finns behov erbjuds möjligheten att använda sig av Samordningsförbundets
mötesledarfunktion vid mötet. Mötesledaren bjuder då in till, genomför och dokumenterar mötet.
(Mötesledare för respektive Plattform se sida 2).
I de fall där ett myndighetsgemensamt möte redan genomförts och där deltagande i
arbetsplatsförlagda försteg blivit rekommendationen (utan att Plattformen varit representerat) tas
direktkontakt med representant på respektive Plattform (se sid 2). Vid denna kontakt bokas ett första
möte tillsammans med individen och initiativtagaren för fortsatt planering.
Om det utifrån den gemensamma planeringen identifieras att deltagaren behöver ett försteg med
stöd av Plattformen, så är målet att med stödet, bli redo för att ta del av arbetslivsinriktad
rehabilitering eller studier inom ordinarie myndigheter. Efter mötet tar representanten från
Plattformen ansvar för att individen påbörjar sin insats i de arbetsplatsförlagda förstegen.
Vid det gemensamma mötet bokas uppföljningsmöten, detta i syfte att utvärdera insatserna som
genomförts och komma överens om fortsatt planering. Initierande part har ansvar för att
uppföljningsmötet genomförs, om inget annat överenskommits. Alla parter har möjlighet att initiera
ytterligare möten om behov uppstår.
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