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Åtagande

Måluppfyllelse

Kommentar

Finansiering av,
och stöd till,
samordnade
rehabiliteringsinsatser och
projekt

 Uppfyllt

Förbundet har under året finansierat tretton insatser
där ca 700 deltagare omfattats av kortare samverkansinsatser och 540 personer fått ett fördjupat individuellt
stöd. Insatserna erbjuds processtöd och följs upp
kontinuerligt. Insatserna har haft olika inriktningar och
vänt sig till olika målgrupper inom förbundets
ansvarsområde.

Kartläggningar
och
behovsanalyser

 Uppfyllt

Beredningsgruppen och kansliet har ett kontinuerligt
uppdrag att bevaka samverkansbehov och genomföra
omvärldsanalys för att utveckla förbundets uppdrag.
I samverkan med länets övriga samordningsförbund har
en gemensam förstudie kring utveckling av arbetsintegrerande sociala företag gjorts. Lokalt har även
kartläggning skett av individer som saknar sjukpenninggrundande inkomst. Ett nätverk har också skaptas för att
tillvarata kunskap och utveckla metoder för förbättrad
samverkan med arbetsgivare och näringsliv.

Utveckling av
samordningsförbundets
organisation

 Uppfyllt

Processtöd till
finansierade
insatser

 Uppfyllt

Styrelsen antog 2013 ett styrdokument för att tydliggöra
roller och ansvar inom förbundet.
Under 2014 har en processledare anställts till kansliet.
Samordningsförbundet har under året medverkat i
seminarier och konferenser regionalt och nationellt för
erfarenhetsutbyte samt undersökt möjligheterna att på
olika sätt stärka verksamheten genom att ingå i projekt
finansierade av Europeiska Socialfonden
Processtödjaren har kontinuerlig kontakt med insatser
och projekt i frågor gällande metod- och verksamhetsutveckling. Regelbundna projektledarträffar har
anordnats av förbundet. Därutöver har samtliga
medarbetare i finansierade insatser samlats vid två
kompetensutvecklingsdagar.

Myndighets Uppfyllt
gemensamma
utbildningar och
seminarium

700 medarbetare hos förbundets parter har erbjudits
gemensamma utbildningar inom ramen för projekten
”Aktion Livräddning” och ”KUR” samt olika
spridningsseminarier och mindre utbildningssatsningar.

Uppföljning och
utvärdering

 Uppfyllt

Förbundet följer upp finansierade insatser genom det
nationella uppföljningssystemet SUS och kompletterande
enkäter till deltagare och professionella. Förbundet har
också aktivt deltagit i utvecklingsarbetet med att ta fram
indikatorer för framgångsrik samverkan.

Information

 Uppfyllt

Tre nyhetsbrev har publicerats under året och
kansliet har informerat om samordningsförbundet och
dess verksamhet hos de samverkande myndigheterna, för
politiken och andra relevanta aktörer vid ett flertal
tillfällen under året.

