Bilaga 1 (Årsredovisning 2016)
Måluppfyllelse av åtaganden i verksamhetsplanen
Åtagande

Måluppfyllelse

Kommentar

Finansiering av,  Uppfyllt
och stöd till,
samordnade
rehabiliteringsinsatser och
projekt

- Förbundet har finansierat individinriktade insatser med
drygt 600 deltagare. Därutöver har förbundet möjliggjort
projekt och andra insatser av mer strukturinriktad
karaktär.
-Insatserna erbjuds processtöd och följs upp kontinuerligt.

Kartläggningar,  Uppfyllt
behovsanalyser
och utveckling
av förbundets
uppdrag

-Beredningsgruppen och kansliet har ett kontinuerligt uppdrag att bevaka samverkansbehov och genomföra omvärldsanalys för att utveckla förbundets uppdrag.
-Psykiatriprojektet har tagit fram förslag på förbättrad
samverkansstruktur kring personer med psykisk ohälsa.
-En arbetsgrupp med uppdrag att ta fram ett förslag på hur
arbetsgivarsamverkan och samarbete med arbetsintegrerande sociala företag kan stärkas har finansierats under
hösten 2016.
- Projektet SamPlan har tagit fram förslag på utvecklade
arbetssätt kring personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst.
-Förbundet har skrivit fram ansökan till MUCF för att
utveckla uppsökande arbete gentemot unga som varken
arbetar eller studerar.
-Förbundet har deltagit i behovs- och målgruppsanalys inför
starten av det länsgemensamma ESF-projektet MIA.
-Förbundet har medverkat i samarbete på regional och
nationell nivå.
-Fyra nyhetsbrev har publicerats och hemsidan uppdateras
kontinuerligt. Tre informationsfilmer har också tagits fram
under året.
-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 samlas under
en gemensam kompetensutvecklingsdag.
-I samarbete med Botkyrka kommun har insatsen IPSmetodstöd genomförts under året.
-Samarbete med PRIO, DUA och Personliga Ombud.
-Dialogmöten på lokala vårdcentraler.
-700 deltagare på frukostmöten, gemensamma utbildningar
eller workshops.

Nätverk och
erfarenhetsutbyte

 Uppfyllt

Stöd till
samverkan

 Uppfyllt

Myndighets Uppfyllt
gemensamma
utbildningar och
seminarium
Uppföljning
 Uppfyllt
och
utvärdering

-Finansierade insatser följs upp genom uppföljningssystemet SUS och kompletterande enkäter till deltagare och
remitterande parter.
-En extern utvärdering har upphandlats under året.
-Förbundet deltar i utvecklingsarbetet med att ta fram
indikatorer för framgångsrik samverkan.
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