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SSaammoorrddnniinnggssfföörrbbuunnddeett  RRAARR  ii  SSöörrmmllaanndd    

  
 

 

1. Inledning 

 

Samtliga insatser och projekt som finansieras med RAR-medel ska utvärde-

ras och följas upp.  
 

Utvärderingen ska i första hand fokusera på lärandet i de processer som 

skapar organisationers gemensamma organisering och tillhörande metoder. I 

andra hand på ekonomiska vinster för samhälle, organisation och individ. 

2. Syfte 

Kontrollerande 

Ett syfte med utvärderingsarbetet är att undersöka om en insats har givit ett 

sådant resultat att det kan tillvaratas inom ordinarier verksamhet. Resultat 

ska mätas ur ett organisationsperspektiv och ur ett individperspektiv i före-

kommande fall. 
 

Lärande  

Betraktad utifrån lärandesyftet, är utvärdering ett instrument för att förbättra 

utvecklingssamarbetet genom att återföra erfarenheter av pågående och ge-

nomförd verksamhet. 
 

 

 

3. Utvärderingskriterier 

Nedan angivna kriterier kan vara angelägna att använda vid en utvärdering. 

De fungerar var och en för sig, likaväl som tillsammans. Det som styr är 

naturligtvis verksamhetens inriktning, mål och syfte.  
 

 Är insatsen förenlig med de mål och policies som gäller för det sam-

verkansarbete som ska ske inom Samordningsförbundets område? 
 
 

 Är insatsens mål uppfyllda? 
 

 Vilka avsiktliga och oavsiktliga effekter har verksamheten medfört?  
 

 

 

4. Vägledande principer för utvärderingsverksamhet 

1. Utvärderingar bör genomföras i en anda av öppenhet och samverkan.  
 

2. Utvärderingar bör genomföras med beaktande av objektivitet och 

opartiskhet. Med objektivitet avses att en klar åtskillnad görs mellan 

värdeomdömen och faktautsagor och att faktautsagorna grundas på 
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tillförlitliga observations- och slutledningsmetoder. Opartiskhet krä-

ver att utvärderingen ger en rättvis och avvägd syn på starka och 

svaga punkter i den utvärderade verksamheten. 
 

3. Utvärderingar bör vara öppna för insyn. För att säkerställa öppenhet 

bör de metoder för datainsamling och analys som används i utvärde-

ringar klart redovisas i utvärderingsrapporterna. I utvärderingsrap-

porter måste värdeomdömen och rekommendationer klart särskiljas 

från sakpåståenden. 
 

4. Utvärderingen utgör en integrerad del av insatsen. Projekt och pro-

cesser bör planeras med tanke på utvärderingen. Uppföljning och ut-

värdering ska ske löpande under projekttiden.  
 

5. Rapportering och spridning 

Resultatet av en utvärdering ska spridas till alla intressenter och tilltänkta 

användare. Utvärderingar skall regelmässigt resultera i praktiskt användbara 

rekommendationer, vilka kommer att återfinnas på förbundets hemsida, där 

samtliga rapporter ska publiceras i kronologisk ordning. Vid publicering av 

en enskild rapport, ska Samordningsförbundets styrelse, beredningsgrupp 

och LSG, liksom övriga intressenter, informeras. Samordningsförbundet 

RAR ska följa upp hur erfarenheter från projekten tillvaratas. 
 

6. Ekonomiska effekter och fortsatt finansiering 

Utvätderingen bör söka svar på frågan om hur ett eventuellt tillvaratagande-

av insatsen kan finansieras. 

 
 

7. Samhällsperspektivet 

I utvärderingen av en insats ska alltid samhällsperspektivet lyftas fram. 

Detta medför att resultat, om än negativa ur ett organisatoriskt perspektiv, 

ska ses ur ett samhälleligt perspektiv, i syfte att tydliggöra kortsiktig, och 

långsiktig, effekt med enskilda insatser. 
 

 


