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Måluppfyllelse av åtaganden i verksamhetsplanen
Åtagande

Måluppfyllelse

Kommentar

Finansiering av,
och stöd till,
samordnade
rehabiliteringsinsatser och
projekt

 Uppfyllt

-Förbundet har finansierat tio insatser med drygt 700
deltagare. Insatserna erbjuds processtöd och följs upp
kontinuerligt. Insatserna har haft olika inriktningar och
vänt sig till olika målgrupper inom förbundets
ansvarsområde.

Kartläggningar,
behovsanalyser
och utveckling
av förbundets
uppdrag

 Uppfyllt

Processtöd till
finansierade
insatser

 Uppfyllt

-Beredningsgruppen och kansliet har ett kontinuerligt
uppdrag att bevaka samverkansbehov och genomföra
omvärldsanalys för att utveckla förbundets uppdrag.
-I samarbete med Botkyrka kommun har en gemensam
förstudie kring utveckling av arbetsintegrerande sociala
företag gjorts.
-Flera workshops har anordnats för att uppmärksamma
samverkansbehov kring personer med psykisk ohälsa.
-Processledaren håller i ett nätverk för att utveckla
arbetsmarkandsperspektivet och näringslivskontakter i
den verksamhet förbundet finansierar.
-I samarbete med länets övriga samordningsförbund har
dialog förts med ESF för att kartlägga behov och
möjligheter till länsgemensamt projekt.
-Processtödjaren har kontakt med insatser och projekt i
frågor gällande metod- och verksamhetsutveckling.
-Regelbundna projektledarträffar anordnas och
projektledarna erbjuds extern handledning.
-Samtliga medarbetare i finansierade insatser samlats vid
en gemensam kompetensutvecklingsdag och en
utbildningsdag i IPS-metoden.
-Över 1000 medarbetare hos förbundets parter har
deltagit i frukostmöten, gemensamma utbildningar eller
spridningsseminarier och mindre utbildningssatsningar.

Myndighets Uppfyllt
gemensamma
utbildningar och
seminarium
Uppföljning och
utvärdering

 Uppfyllt

Information

 Uppfyllt

-Finansierade insatser följs upp genom uppföljningssystemet SUS och kompletterande enkäter till deltagare
och remitterande parter.
-Två externa utvärderingar har slutförts under året.
-Förbundet deltar i utvecklingsarbetet med att ta fram
indikatorer för framgångsrik samverkan.
-Förbundet har köpt in ett gemensamt uppföljnings- och
dokumentationssystem till stöd för insatserna.
-Ett samarbete har påbörjats med PayOff för att utveckla
möjligheten att mäta långsiktiga effekter av den
verksamhet förbundet finansierar.
Fyra nyhetsbrev har publicerats under året och
kansliet har informerat om samordningsförbundet och
dess verksamhet hos de samverkande myndigheterna, för
politiska organ och andra relevanta aktörer vid ett flertal
tillfällen under året.
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