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Samordningsförbundet RAR i Sörmland
1. Inledning
Samordningsförbundet RAR i Sörmland bildades den 9 juni 2005. Verksamhetsplanen beskriver vad som ska genomföras fram till 31 december
2006 och viktiga förutsättningar för genomförandet.

2. Uppdrag och roll
Samordningsförbundets uppdrag är att underlätta för medlemmarna att samverka inom rehabiliteringsområdet kring individer i arbetsför ålder som behöver ett samordnat stöd från flera rehabiliteringsaktörer. Samverkansinsatserna berör c:a 5% av befolkningen vilket motsvarar c:a 9.000 personer i
hela Sörmland.
Förbundet ska underlätta samverkan genom att besluta om mål och riktlinjer, finansiera, följa upp samt upprätta verksamhetsplan och årsredovisning.
De insatser som genomförs ska ha sin grund i gemensamma överenskommelser mellan berörda parter.
Möjliga insatser är stöd till enskilda, utbildningar, konferenser, seminarier.
Huvuddelen av de finansierade aktiviteterna ska stödja insatser till enskilda
individer.
Medlemmarnas bristande resurser är inte en samverkansfråga.

3. Synsätt
De insatser förbundet beslutar om ska utgå från följande:
9 Alla individer har en önskan om att leva i ett socialt sammanhang och
samtidigt själv ha möjlighet att ta avgörande beslut avseende sin livssituation.
9 Enskilda individer vill undvika ett bidragsberoende
9 Rehabiliteringsaktörernas insatser ska syfta till att stärka den enskildes
förmåga utan att frånta individen det egna ansvaret
9 Sociala, ekonomiska och individuella hinder som påverkar enskilda
individers förmåga negativt är delvis möjliga att överbrygga

4. Mål
Medlemmarnas mål som kan relateras till rehabilitering och samverkan
9 Beroendet av offentlig försörjning ska minska. (Sjukpenning, sjukoch aktivitetsersättning, ekonomiskt bistånd samt arbetslöshetsersättningar)
9 Behovet av sjukvård ska minska
9 Den psykiska hälsan ska förbättras
9 Sysselsättningsgraden ska öka
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Förbundets mål
Samordningsförbundet ska samordna medlemmarnas insatser i syfte att individen ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete eller
delta i utbildning eller annan kompetenshöjande insats.

5. Inriktning
Utvecklingsorganisation – Drivbänk
RAR:s huvudinriktning är att finansiera utvecklingsinsatser som är begränsade i tiden. Om man efter utvärdering konstaterar att utvärderingsresultaten
är positiva förutsätts att insatsen övertas av någon eller några medlemmar
för en permanent finansiering och drift. En bedömning av insatsens möjligheter att finansieras utanför den formaliserade samverkan ska göras redan
innan den påbörjas.
Undantag från ovanstående kan ske om insatserna bedöms vara särskilt värdefulla och/eller om de är begränsade i tiden (punktinsatser).

6. Framgångsfaktorer
Utgå från individens behov
Samverkansinsatserna ska utgå från individens behov.
Samverkan i ett sammanhang
Samverkansinsatserna ska finnas i ett sammanhang. Med det avses att det
ska vara tydligt hur insatsen kommer att påverka enskilda individer och hur
deras behov av samhällets stöd bedöms bli förändrat.
Länsorganisation – att samordna samverkan
RAR: insatser ska samordnas med annan rehabiliteringssamverkan i Sörmland. I det gemensamma rehabiliteringsarbetet ska parallella processer och
kompletterande insatser stödjas.
Det lokala perspektivet – LSG
Alla insatser ska utgå från de lokala förutsättningarna
Uthållighet
Utveckling av samverkan är komplext och uthållighet är en förutsättning.
Öppenhet
Förändringar av uppdrag, roller och synsätt förutsätter en öppenhet och en
vilja hos medlemmarna.
Genderperspektivet
Alla insatser ska ha ett genderperspektiv.
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Mångkulturella perspektivet
Insatserna ska ha ett mångkulturellt perspektiv.

7. Behov och insatser
Insatsområde – Behovsgrupper
Utveckling av samverkan ska ske inom följande fyra behovsgrupper
9 Psykisk ohälsa.
9 Beroende.
9 Smärta i rörelseapparaten.
9 Övriga individer där rehabiliteringsaktörerna måste utveckla insatserna i samverkan.
Inom samtliga fyra ovanstående behovsgrupper ska insatserna fokuseras på
unga och på kvinnor
De Lokala Samverkansgrupperna ska beskriva de lokala behoven och de
lokala förutsättningarna.
Uppdrag och gränsdragning mellan myndigheter och verksamheter ska utvecklas och förtydligas. Det ska ske inom tre områden
9 Inflöde och aktualisering av rehabiliteringsärenden
9 Gemensamma kriterier och bedömningsgrunder avseende befintliga
rehabiliteringsärenden
9 Kriterier för avslut av befintliga rehabiliteringsärenden
Insatsområde – Utbildning/kompetensutveckling
Utbildning är en förutsättning för allt utvecklingsarbete. Utbildningar ska
genomföras för att förbättra kunskaperna såväl inom rehabiliterings- och
samverkansområdet i stort som inom särskilt riktade områden. Utbildningar
ska i så stor omfattning som möjligt genomföras med deltagare från olika
verksamheter och myndigheter vid samma tillfälle.
Utbildningsinsatser kan genomföras inom följande områden:
9 Rehabiliteringsaktörernas uppdrag
9 Rehabiliteringsmetoder som bedrivs i samverkan mellan rehabiliteringsaktörer.
9 Utbildning för att öka kunskapen om identifierade behovsgrupper i
syfte att ge enskilda bättre stöd och förutsättningar
9 Synsätt. Utbildningar i syfte att förstärka ett gemensamt synsätt avseende individers förutsättningar och förmåga att förändra sin livssituation.
Insatsområde - Förebyggande
Lagstiftningen tillåter att förbundet finansierar förebyggande insatser. De
förebyggande insatserna kan genomföras inom två områden
9 Insatser till utsatta grupper i första hand
9 Insatser till enskilda individer i andra hand
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8. Kommunikation och information
Medlemmar och omvärld ska ha en löpande information om RAR:s verksamhet. Förbundet ska präglas av öppenhet och insyn.
Informationen ska underlätta förståelsen för förbundets roll och uppdrag hos
anställda. Informationen ska också underlätta det löpande arbetet som utarbetande av förslag, beredning av förslag och identifiering av viktiga arbetsområden.
9 Förbundschefen har huvudansvaret för information. Förbundschefen
ansvarar för att information förmedlas mellan medlemmarna. Vidare
ansvarar förbundschefen för omvärldsbevakning och information till
styrelsen och beredningsgruppen.
9 Representanterna i beredningsgruppen ansvarar för att berörd personal
i den egna organisationen informeras.
9 Ledamöter i förbundsstyrelsen ansvarar för att förtroendevalda i den
egna organisationen informeras.
9 Information ges via hemsida, direkt till beredningsgruppen och styrelsen .
9 Ett Informationsbrev ska publiceras kvartalsvis på hemsidan.
9 Representanterna i beredningsgruppen ska informera gruppen om viktiga händelser i de egna verksamheterna.
9 Såväl förbundsstyrelse som beredningsgrupp kan få stöd till information av kansliet.
9 Särskilda informationsinsatser ska riktas till LSG.

9. Budget
Intäkter
Medlem
År 2005
År 2006
År 2007
Eskilstuna
872 500 kr 1 308 750 kr
1 308 750 kr
Flen
157 500 kr
236 250 kr
236 250 kr
Gnesta
95 000 kr
142 500 kr
142 500 kr
Katrineholm
310 000 kr
465 000 kr
465 000 kr
Nyköping
475 000 kr
712 500 kr
712 500 kr
Oxelösund
107 500 kr
161 250 kr
161 250 kr
Strängnäs
292 500 kr
438 750 kr
438 750 kr
Trosa
102 500 kr
153 750 kr
153 750 kr
Vingåker
87 500 kr
131 250 kr
131 250 kr
Summa
2 500 000 kr 3 750 000 kr
3 750 000 kr
Landstinget
2 500 000 kr 3 750 000 kr
3 750 000 kr
Försäkringskassan/LAN
5 000 000 kr 7 500 000 kr
7 500 000 kr
Totalt
10 000 000 kr 15 000 000 kr 15 000 000 kr
Fördelningen mellan kommunerna avseende åren 2006 och 2007 är preliminär då den slutliga fördelningen baseras på antalet invånare i åldersintervallet 16-64 år per 1 november.
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Kostnader

Budget kansli/Aktivitet
Styrelsen
Personal
Lokal
Resor
Samverkansstöd
Revision
Avskrivningar

Delår 2005
Helår 2006
195 000 kr
306 000 kr
704 000 kr 1 263 000 kr
60 000 kr
160 000 kr
13 000 kr
39 000 kr
25 000 kr
50 000 kr
60 000 kr
22 000 kr
71 000 kr

Utvärdering*

Samverkansinsatser
8 981 000 kr 13 051 000 kr
Summa:
10 000 000 kr 15 000 000 kr
För år 2005 prognostiseras det ekonomiska resultatet bli ett överskott på ca
nio miljoner kronor, som överförs till 2006. Överskottet kommer att användas till utbildning, seminarier m m samt till förebyggande insatser, vilket
innebär att beloppet för samverkansinsatser för 2006, 13.051.000 kronor,
kan användas till de fyra behovsgrupperna.
* Utvärderingsplan kommer att presenteras för styrelsen den 25 november.

10. Uppföljning och utvärdering
RAR-finansierade insatser ska följas upp och utvärderas. Utvärderingen ska
omfatta tre områden:
9 Beslutade insatser (Inklusive utbildning, seminarier mm.)
9 Nyckeltal/indikatorer
9 Utvärdering av förändringsprocessen.
Vid organiseringen av utvärderingsresurserna ska såväl behovet av en nära
anknytning till förbundskansliet och en opartiskhet beaktas. En särskild arbetsgrupp tillsätts med uppdraget att beskriva utvärderingen av RAR mer
detaljerat. Ett förslag ska överlämnas till styrelsen 25 november 2005.
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