Halvårsrapport för Vinka IN andra halvåret 2016
Rapport av uppsatta mål för andra halvåret – 16,med beskrivning av hur målen uppfyllts

I aktivitetsmålen för månaderna augusti – oktober-16 (projekttidens slutdatum) formulerades att
fullt ut fokusera på den kommande implementeringen.
Finansiering:
I ansökan till RAR efterfrågades finansiellt stöd för att bibehålla en utvecklingsledartjänst á
100 % och en koordinatorstjänst á 100 % under 2017. Efter återremitering av ansökan
landade vi slutligen i att RAR´s finansiering, i stora delar, blir en 50%-ig utvecklingsledartjänst,
en 50 %-ig koordinatorstjänst samt lokalkostnader för Vinka IN´s samlokalisering på
Friggagatan 5, Katrineholm.






Några av samverkansaktörerna beslutade att utöka sin delaktighet i Vinka IN genom
medfinansiering av:
Viadidakt bidrar med en Koordinator på 100 % fördelat på Katrineholm och Vingåker
Vård och omsorgsförvaltningen i Katrineholm bidrar med en Koordinator på 20 %
Socialtjänsten i Katrineholm utökar sin bemanning till 4 dagar / vecka fördelat på 2
handläggare
Psykiatrin utökar sin närvaro på Friggagatan till samtliga torsdagar/förmiddag. Utöver
tidigare terapeuter bidrar man nu också med arbetsterapeuter. Tiden på Friggagatan avser
att gynna våra individer i såväl Katrineholm som i Vingåker.

I ansökan till RAR listades aktiviter att genomföra under 2017, varav följande avser det första
halvåret:





Att ta fram en teamstruktur baserat på aktörernas behov och Vinka In´s aktivitet i relation till
antal individer
Att hålla ett styrnings- och ledningsseminarium med syfte att tydliggöra hur
kommunikationen skall struktureras i Vinka IN
Att forma en kommunikationsplan för Vinka In´s relation till omvärlden
Att bjuda in till ett begreppsseminarium med syfte att förenkla och tydliggöra samverkan
genom att i språk, och begrepp, finna gemensamma sätt att utrycka oss, och därigenom öka
förståelsen.
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Utöver detta fanns i halvårsmålen att arbeta vidare med de grundläggande målen:
-Fortsatt utvecklingsarbete med den gemensamma samverkansmodellen
I oktober togs en ny, förbättrad, modell fram för samverkan. Den syftar till att dra ännu större nytta
av den goda samverkansplattformen vi byggt upp. Den är också en utveckling baserat på
gemensamma lärdommar under de första åren.
-Fortsatt nätverksbyggande och skapande av mötesplatser för information och
kunskapsöverföring.
Besök och informationer har genomförts hos organisationer i kommun, landsting och nämnder med
målsättningen att Vinka IN skall vara väl förankrat i sin omvärld. Handläggare i Katrineholm och
Vingåker har fortsatt att ha en gemensam samlokaliseringsdag en(1) dag per vecka.
Höstens arbete gentemot aktörernas organisationer har resulterat i att tre nya/ny gamla
organisationer ansluter till regelbunden medverkan i Vinka In teamen under 2017, dessa är
Försäkringskassan, Habiliteringen och Myndighetssidan-LSS i Katrineholm

Apel
Apel genomförde sista fasen i sin processutvärdering. Vinka In´s styrgrupp arbetade under sommaren
med frågeställningar från Apel, som bland annat berörde frågan om Vinka In´s identitet. I september
redovisade Apel sin utvärdering, inklusive rekommendationer för en fortsatt implementering. Dessa
frågor är införda i den fortsatta aktivitetsplanen och kommer att behandlas under 2017

Individer
Under hösten 2016 kunde inga nya platser erbjudas i Vinka In. Teamen valde att fortsätta arbeta med
redan intagna individer. Det stora behovet av koordinatorsstöd i relation till tillgången av
koordinatorer får anses som mer hållbart perioden efter den 1 november då nya koordinatorer
tillträdde. Nyantagningar sker i januari-17
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