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Samordningsförbundet RAR i Sörmland
1. Inledning
Samordningsförbundets uppdrag är att stödja samverkan inom arbetslivsinriktad rehabilitering mellan länets kommuner, Landstinget, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Samordningsförbundet ska:







kartlägga behov och göra projektbeskrivningar
vara en kunskaps- och utvecklingsorganisation
arbeta länsövergripande
utvärdera
stödja implementering av framgångsrika aktiviteter
finansiera utbildningsinsatser

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.
Samordningsförbundet RAR deltar i utvecklingsarbetet av ett nytt system
som väntas tas i bruk under 2011.
Samordningsförbundet sammanställer löpande data ur SUS. Projekt och
styrgrupper 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 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 projekt och sammanställs av Samordningsförbundet i samband med lägesrapportering och slutrapportering.

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 kvar-
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talsvis på kommunnivå och länsnivå. Värdena år 2004 utgör basen för jämförelser.

2.4 Utvärdering av lokala projekt
Varje lokalt projekt som finansieras av förbundet ska:





Registrera deltagare i SUS och DIS
Rapportera data i DIS två gånger per år; 31 mars och 31 oktober.
Lämna en lägesrapport två gånger per år; 30 april och 30 november.
Skriva en slutrapport som ska lämnas senast tre månader före projektets slutdatum för ställningstagande om implementering.

Slutrapporten ska innehålla en ekonomisk redovisning med syfte att visa på
kostnad per deltagare. Den lokala samverkansgruppen och förbundschefen
ska lämna kommentarer utifrån verksamhetens resultat.

2.5 Utvärdering av regionala projekt
Samordningsförbundets fleråriga, länsövergripande insatser, ska följas upp
genom lärande utvärdering. Syftet är att kontinuerligt följa utvecklingsprocesser och vid behov genomföra förändringar i den plan som styr desamma.
Regionala projekt ska också:





Registrera deltagare i SUS och DIS
Redovisa data i DIS två gånger per år; 31 mars och 31 oktober
Lämna en lägesrapport två gånger per år; 30 april och 30 november
Upprätta en implementeringsplan

2.6 Utvärdering av utbildningsinsatser
Under 2010 ska utbildningsinsatser genomföras i syfte att underlätta utveckling av befintlig samverkan samt utveckling av ny samverkan. Samtliga utbildningsinsatser ska följas upp med enkäter i syfte att följa utvecklingsarbetet.

2.7 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 2010.
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Bilaga 1 – Mall för lägesrapportering
Projektets förutsättningar
För deltagarna Mål och syfte
med projektet.
Beskrivning av
målgruppen.
Vad kännetecknar målgruppen
(behov)
Hur har deltagarna identifierats?
Hur har deltagarna valts ut?

Genomförande och pro- Resultat och effekter
cess
Aktiviteter och åtgärder
Har projektet nått fastsom genomförs och har
ställda mål?
genomförts.
Har projektet lyckats nå
Hur har introduktionen sett rätt målgrupp/er?
ut?
Hur stor andel är självDiagnostiska och rådgivan- försörjda efter avslut?
de samtal?
Har deltagarna uppnått
Arbetsrehabilitering, andra förbättrad livskvalitet
stöd/ vårdformer? Beskriv och hälsa?
metod!
Vilka faktorer har påFörändring av målgrupp? verkat resultatet?
Hur påverkar målgruppens Hur stor delaktighet har
upplevelser verksamheten? deltagarna haft i proHur förändras gruppen un- cessen och vid val av
der processen?
åtgärder?
Beskriv resultat och
För personalen Beskrivning av Personal, arbetssätt och
personalen
metoder.
effekter för personalen.
Hur har persona Stöd
Har synsätten och arlen valts
 Ledning
betssätten förändrats
ut/rekryterats?
 Arbetsfördelning
genom samverkan?
Kompetenskrav?
 Förutsättningar för Vilken kompetensutHur ser personalärande
veckling har projektet
lens samman- Exempel på hinder och
bidragit till?
sättning ut? (yr- framgångsfaktorer i arbetskeskategorier, processen
ålder etc.)
Förändras detta
över tid?
Vilka resultat och efFör Organisa- Beskrivning av Hur sker samverkan och
organisationen. samordning med andra ak- fekter för organisatiotionen
Styrning och
törer?
nerna har projektet biledning (projekt- Hur har samverkan och
dragit till?
ledning, styrkommunikation gentemot Vad har projektet kostat
grupp och be- övriga aktörer fungerat?
per år och per deltagaställare)
Kvalitetsbedömning
re?
Ekonomi, bud- Vilka hinder och framHar projektet lett till
get och lokaler. gångsfaktorer finns/har
verksamhetsutveckling?
Förändras detta funnits?
Beskriv hur en impleöver tid?
Finns det förändringar utan- mentering av verksamför projektet som påverkar heten skulle kunna se
verksamheten?
ut.
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Bilaga 2 – Mall för slutrapportering
Projektets förutsättningar
För deltagarna Mål och syfte
med projektet.
Beskrivning av
målgruppen.
Vad kännetecknar målgruppen
(behov)
Hur har deltagarna identifierats?
Hur har deltagarna valts ut?

Genomförande och pro- Resultat och effekter
cess
Aktiviteter och åtgärder
Har projektet nått fastsom genomförs och har
ställda mål?
genomförts.
Har projektet lyckats nå
Hur har introduktionen sett rätt målgrupp/er?
ut?
Hur stor andel är självDiagnostiska och rådgivan- försörjda efter avslut?
de samtal?
Har deltagarna uppnått
Arbetsrehabilitering, andra förbättrad livskvalitet
stöd/ vårdformer? Beskriv och hälsa?
metod!
Vilka faktorer har påFörändring av målgrupp? verkat resultatet?
Hur påverkar målgruppens Hur stor delaktighet har
upplevelser verksamheten? deltagarna haft i proHur förändras gruppen un- cessen och vid val av
der processen?
åtgärder?
Beskriv resultat och
För personalen Beskrivning av Personal, arbetssätt och
personalen
metoder.
effekter för personalen.
Hur har persona Stöd
Har synsätten och arlen valts
 Ledning
betssätten förändrats
ut/rekryterats?
 Arbetsfördelning
genom samverkan?
Kompetenskrav?
 Förutsättningar för Vilken kompetensutHur ser personalärande
veckling har projektet
lens samman- Exempel på hinder och
bidragit till?
sättning ut? (yr- framgångsfaktorer i arbetskeskategorier, processen
ålder etc.)
Förändras detta
över tid?
Vilka resultat och efFör Organisa- Beskrivning av Hur sker samverkan och
organisationen. samordning med andra ak- fekter för organisatiotionen
Styrning och
törer?
nerna har projektet biledning (projekt- Hur har samverkan och
dragit till?
ledning, styrkommunikation gentemot Vad har projektet kostat
grupp och be- övriga aktörer fungerat?
per år och per deltagaställare)
Kvalitetsbedömning
re?
Ekonomi, bud- Vilka hinder och framHar projektet lett till
get och lokaler. gångsfaktorer finns/har
verksamhetsutveckling?
Förändras detta funnits?
Beskriv hur en impleöver tid?
Finns det förändringar utan- mentering av verksamför projektet som påverkar heten skulle kunna se
verksamheten?
ut.
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Ekonomisk redovisning
Vad har projektet kostat?
2009

2010

2011

2012 Totalt

Personal
Lokal
Övrigt
Totalt
Kostnad/deltagare
Kommentera resultatet av kostnaden utifrån individernas förändrade situation avseende försörjning.
Resultat personalenkät
Eftersom alla projekt har kontakt med en eller flera organisationer 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 analyserar enkäten. Resultatet biläggs slutrapporten.
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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