Bilaga 1 (Årsredovisning 2017)
Aktiviteter kopplade till åtaganden i verksamhetsplanen
Åtagande

Aktiviteter

Finansiering av, - Förbundet har finansierat individinriktade insatser med drygt 600 deltagare.
och stöd till,
Därutöver har förbundet möjliggjort projekt och andra insatser av mer
samordnade
strukturinriktad karaktär.
rehabiliterings- - Insatserna erbjuds regelbundna projektledarträffar, processtöd, handledning,
insatser och
kontinuerlig uppföljning och förbundet deltar regelbundet i alla styrgrupper.
projekt
Stöd till
samverkan
inom parternas
ordinarie
uppdrag

-Processtödjaren har kontakt med insatser och projekt i frågor gällande metodoch verksamhetsutveckling.
-Medarbetare i finansierade insatser samlas under gemensamma
kompetensutvecklingsdagar.
-I samarbete med Botkyrka kommun har insatsen IPS-metodstöd genomförts
under året.
-Insatskatalogen har startats för att lättare få kunskap om alla parters
verksamheter.
-Utbildning för myndigheternas nyanställda medarbetare.
-Dialogmöten på lokala vårdcentraler.
- Samarbete med PRIO, DUA och Personliga Ombud.
Kartläggningar, -Beredningsgruppen och kansliet arbetar kontinuerligt med att bevaka
behovsanalyser samverkansbehov och genomföra omvärldsanalys för att utveckla förbundets
och utveckling
uppdrag.
av förbundets
-Verksamhetsutvecklare för Arbetsintegrerande Sociala Företag har tagit fram
uppdrag
en nulägesrapport.
- Förbundet har deltagit i behovs- och målgruppsanalys i det länsgemensamma
ESF-projektet MIA.
-Kartläggning har genomförts för att öka arbetsgivarperspektivet hos
förbundets insatser.
-Förbundet har med stöd från MUCF kunnat stödja utveckling av uppsökande
verksamhet inriktat på unga vuxna.
-Förbundet har varit med i arbetet att skapa en behovsinventering för fortsatt
arbete kring alternativ till sjukskrivningar inom vården.
Omvärlds-Förbundet har medverkat i samarbeten och nätverk på regional och nationell
bevakning
nivå.
-Deltagit i flertalet konferenser och seminarier.
Kunskaps-Samtliga medarbetare i finansierade insatser samlas två gemensamma
spridning och
kompetensutvecklingsdagar.
myndighets-760 deltagare på frukostmöten och gemensamt utbildningstillfälle.
gemensamma
-Utbildningsdag för myndigheternas nyanställda medarbetare.
informations-Nyhetsbrev och hemsida.
insatser
-Myndighetsgemensam insatskatalog.
-Profilprodukter.
-Besök och information i flera olika forum hos parterna.
Uppföljning
-Finansierade insatser följs upp genom uppföljningssystemet SUS och
och
kompletterande enkäter till deltagare och remitterande parter.
utvärdering
-En extern utvärdering har upphandlats under året. Ytterligare två externa
utvärderare har varit kopplat till insatser under året.
-Förbundet deltar i utvecklingsarbetet med att ta fram indikatorer för
framgångsrik samverkan.
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