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Samordningsförbundet RAR i Sörmland
1. Inledning
Samordningsförbundet uppdrag är att stödja samverkan genom att finansiera
utvecklingsinsatser. Insatserna är i huvudsak stöd till enskilda men även
utbildningar, konferenser och seminarier kan genomföras. Eftersom RAR är
en utvecklingsorganisation är det av stor vikt att alla insatser som förbundet
finansierar följs upp och även utvärderas när det är aktuellt.

2. Utvärderingsinsatser
2.1 SUS
På uppdrag av regeringen har AMS, Försäkringskassan och Socialstyrelsen
utformat ett system för samverkansparter i syfte att följa upp gemensam
rehabiliteringsverksamhet. Systemet ska användas för att följa upp samverkansaktiviteter vid överenskommelse mellan minst två parter, där finansieringen är gemensam och när det gäller samverkan som sker utöver ordinarie
uppdrag.
SUS finns i första hand till för att följa den samverkan som pågår, för att
underlätta ledning och styrning samt för att kunna studera jämförbara uppgifter som bygger på samma variabler. Tanken med systemet är också att det
ska kunna tjäna som idébank och som en källa för erfarenhetsutbyte.
SUS består av två delar, en del där ålder, kön, försörjning mm registreras,
och en del som utgörs av Euroqol. Euroqol mäter den subjektiva upplevelsen hos individer. I uppföljningen av RAR ska båda delarna ingå. Registrering sker vid två tidpunkter; vid start och vid avslut.
SUS mäter och visar:
9 målgruppen för den enskilda samverkansaktiviteten
9 förändringar i sysselsättning och försörjningskälla
9 vilka som har samverkat och var
9 vad det har kostat
9 hur stor del av budgeten varje enskild samverkanspart har bidragit
med
9 deltagarnas (målgruppens) uppfattning om den enskilda insatsen
9 Förändringar i deltagarnas mående
Samordningsförbundet RAR sammanställer data ur SUS i samband med
självvärdering och slutrapportering, då projekt och styrgrupp ges tillfälle att
kommentera resultatet.

2.2 DIS
Eftersom Systemet för Uppföljning av Samverkan (SUS) i dag inte uppnår
önskvärd kapacitet ska en kompletterande individuppföljning göras under en
begränsad tid. Verktyget för denna tidsbegränsade uppföljning kallas DIS
(Deltagare i Samverkan) och består av en excelfil i vilken variabler som
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syftar till kartläggning av deltagares försörjning och sysselsättning ingår.
Filen fylls regelbundet i av personal i projekt och sammanställs av Samordningsförbundet i samband med självvärdering och slutrapportering, då projekt och styrgrupp ges tillfälle att kommentera resultatet.

2.3 Försörjningsmåttet
Försörjningsmåttet ger en sammanlagd bild av länets och kommunernas
försörjningsersättningar över tid och vad detta innebär i kostnad per invånare. Försörjningsmåttet mäter utbetald ersättning i kronor per invånare i arbetsför ålder (16-64 år) och dag. De ersättningar som ingår är ekonomiskt
bistånd, sjuk- och rehabiliteringspenning, sjuk- och aktivitetsersättning, aktivitetsstöd samt arbetslöshetsersättning. Försörjningsmåttet redovisas kvartalsvis på kommunnivå och länsnivå. Värdena år 2004 utgör basen för jämförelser. Hälso- och sjukvårdens verksamheter ingår inte i försörjningsmåttet utan det mått som följs upp och redovisas är kostnaden för närvård.

2.4 Utvärdering av projekt
Varje projekt som finansieras av förbundet ska:
9
9
9

Redovisa data i DIS två gånger per år; 31 mars och 31 oktober
Lämna en självvärderingsrapport två gånger per år; 30 april och 30
november. Rapporterna ska innehålla kommentarer till resultatet av
SUS och DIS.
Skriva en resultatrapportering som ska lämnas senast tre månader före
projektets slutdatum för ställningstagande om implementering. Slutrapporten ska innehålla en ekonomisk redovisning med syfte att visa
på om verksamheten bidragit till att minska de offentliga utgifterna.

Då slutrapporteringen sammanställts, distribuerats och publicerats, ska såväl
LSG/styrgrupp som projektansvarig, inom en tidsperiod av 12 veckor, inkomma med en plan, baserad på utvärderingens resultat, för hur man avser
att tillvarata erfarenheterna från projektet. Beredningsgruppen samt förbundschefen ska yttra sig över densamma.

2.5 Kvalitativ studie av Samordningsförbundet
Den kvalitativa studien ska besvara frågeställningen om nyttan av finansiell
samordning och samordningsförbundet. Studien ska bestå av intervju- och
enkätundersökningar med respondenter från ägarna, förbundsstyrelsen,
kansliet, beredningsgruppen, de lokala samverkansgrupperna samt berörda
anställda hos medlemmarna. Studien ska genomföras vart tredje år, med
början 2009.
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Bilaga 1 - Självvärderingsmall
Uppdraget
Ge en kort beskrivning av projektet, dess syfte och mål samt gruppens
sammansättning.
Uppstarten
Beskriv projektets förberedelser och vad som varit bra respektive mindre bra
9
9
9

Administration; hur har det gått med lokaler, telefoner, datorer etc?
Rekrytering av personal; hur har det gått?
Annat som är viktigt att beskriva när det gäller uppstarten.

Arbetsprocessen och erfarenheter hittills
9
9
9
9
9
9
9

Har ni fått in rätt individer/målgrupp i projektet i förhållande till projektbeskrivningen?
Bedömer ni, att det uppsatta målet är realistiskt?
Hur ser resursbehovet ut i förhållande till projektbeskrivningen?
Om ni ser till den planerade tiden för projektet, har tidplanen hållits
hittills?
Hur har styrningen av projektet fungerat?
Hur har samverkan/kommunikationen gentemot övriga rehabaktörer
fungerat? (Fk, Soc, andra projekt, mf)
Ge exempel på hinder och framgångsfaktorer i arbetsprocessen. Vad
skulle ni ha gjort annorlunda om ni fått starta om i dag?

Kommentarer och redovisning av hittills insamlad data
Under denna rubrik redovisas och kommenteras de data och resultat som
hittills genererats i projektet. De ska analyseras och kommenteras utifrån
syfte och mål. Exempel på uppgifter att sammanställa är antal individer i
projektet, tiden som dessa befunnit sig i någon form av aktivitet, vilken sorts
aktivitet som bedrivits samt eventuella förändringar i den berörda verksamheten och/eller den enskilde individens försörjning.
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Bilaga 2 - Slutrapportering
Uppdraget
Gör en kort beskrivning av projektet, dess syfte och mål, målgrupp samt den
personal/kompetens som ingått i verksamheten. Vilka myndigheter har samverkat?
Arbetsprocess och metod
Beskriv de viktigaste positiva och negativa erfarenheterna av:
9 Uppstarten
9 Organiseringen och styrningen av projektet
9 Samverkan externt och internt
9 Den metod projektet utarbetat och använt sig av
Ekonomisk redovisning
Vad har projektet kostat?
2008
2009
2010
2011 Totalt
Personal
Lokal
Övrigt
Totalt
Kostnad/deltagare
Kommentera resultatet av kostnaden utifrån individernas förändrade situation avseende försörjning.
Metod: Samla systemdata per individ tre år tillbaka i tiden. Dessa data ska
sedan utgöra grunden för en beräkning av utebliven kostnad fem år framåt i
tiden.
Exempel: Olle har haft en visstidsanställning samt försörjningsstöd varvat
med sjukpenning under tre år. Under de senaste tre åren har han därför kostat kommunen sammanlagt 195000 kr (65000 kr/år) och Försäkringskassan
81000 kr (27000 kr/år) . Genom ett RAR finansierat projekt får Olle en bättre hälsa och en fast anställning och börjar arbeta heltid. Eftersom han inte
längre förväntas uppbära försörjningsstöd eller sjukpenning, kan man anta
att kommunen sparar totalt 325000 kr (65000 kr * 5 år) och Försäkringskassan 135000 kr (27000 kr * 5 år) på att Olle deltog i projektet.
Total besparing: 325000 kr + 135000 kr = 460000 kr
Individperspektiv
På uppdrag av regeringen har AMS, Försäkringskassan och Socialstyrelsen
utformat ett System för Uppföljning av Samverkan (SUS) i syfte att följa
upp gemensam rehabiliteringsverksamhet. Alla projekt som finansieras av
förbundet ska därför följas upp i SUS.
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Individen besvarar frågor vid två tillfällen; vid start och vid avslut. Blanketterna M1 och M2 fylls i av såväl handläggare som individ. M1 fylls i vid
start i aktivitet och M2 vid avslut. Ansvariga för projekten står för dokumentation och registrering i SUS. Förutom M1 och M2 finns Euroqolblanketterna (M1 och M2), vilka är ett slags självskattningsverktyg och ska besvaras av individen vid samma mättillfälle som de övriga blanketterna.
Eftersom Systemet för Uppföljning av Samverkan (SUS) i dag inte uppnår
önskvärd kapacitet, har Samordningsförbundet RAR beslutat att under en
begränsad tid följa upp deltagare i projekt lokalt. Verktyget för denna tidsbegränsade uppföljning kallas DIS (Deltagare i Samverkan) och består av en
excelfil i vilken variabler som syftar till kartläggning av deltagares försörjning och sysselsättning ingår. Filen fylls regelbundet i av personal i projektet som sedan redovisar resultatet till Samordningsförbundet RAR.
Kansliet tar fram rapporter ur SUS och projektet redovisar och kommenterar
resultatet av mätning M1 och M2 samt resultat av DIS i självvärderingar
samt i slutrapporten.
Resultat personalenkät
Eftersom alla projekt har kontakt med en eller flera organisationer (Kommun, Länsarbetsnämnd, Försäkringskassa, Landsting) delas en enkät ut till
berörd personal. Syftet är att ta reda på hur projektet uppfattats av de organisationer vars verksamhet direkt berörts. RAR - kansliet distribuerar, samlar
in och sammanställer enkäten. Resultatet biläggs slutrapporteringen och
resultatet kommenteras.
Organisatoriska effekter
Vilka effekter har projektet fört med sig i berörda organisationer när det
kommer till nätverksbyggande, annorlunda arbetsmetoder och nya rutiner?
Implementering
9
9

Bedömer Ni att det finns ett fortsatt och tillräckligt stort behov av projektet för att verksamheten ska kunna fortsätta?
Hur bör fortsatt finansiering ske?

Övriga kommentarer
LSG:s analys och förslag
LSG redovisar slutsatser avseende resultaten, hur projektet har påverkat
övriga/ordinarie verksamhet samt projektets fortsättning.
Förbundschefens slutsatser och förslag
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