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Inledning  
Mål- och inriktningsplanen är grunden för förbundets budget de kommande fem åren, år 2022–
2026. Dokumentet har tagits fram av styrelsen efter dialog med medlemmarna, bland annat 
utifrån målgruppsprioriteringar. Mål- och inriktningsplanen är ett styrinstrument för 
förbundschefen. Varje år gör styrelsen en översyn av mål- och inriktningsplanen med möjlighet 
att revidera den. 

 
Vision  
Samordningsförbundet RAR Sörmland skall bidra till ett socialt hållbart och ett jämställt samhälle 
där invånarna i Sörmland som är i behov av samordnade insatser får dessa för att komma ut i 
egen försörjning. 
 
Grunder för samverkan  
Samordningsförbundets verksamhet ska:  

1. utgå från individens behov  
2. bygga på tillit 
3. ha fokus på jämställdhetsintegrering  
4. genomsyras av hållbarhet  
5. ha en god ekonomisk hushållning 

 
Mål  
Styrelsens övergripande mål för de deltagarinsatser som finansieras av förbundet, helt eller delvis, 
är att deltagande ska leda till arbete, utbildning eller annan egen försörjning, på kort eller lång sikt.  
Delmål:  

• att deltagarna i verksamheterna ska uppnå förbättrad förvärvsförmåga bland annat genom ökad 
hälsa.  

• att kvinnor och män ska erbjudas likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering.  

• att förbundets verksamheter, visioner och mål ska vara väl kända för samtliga som arbetar med 
individer i behov av samordnade arbetslivsinriktade insatser hos respektive medlem inom 
förbundets upptagningsområde. 
 
Arbetssätt  
Samordningsförbundet ska verka för att skapa en innovativ arena för samverkan, med fokus på 
att utveckla metoder för att stödja individer i behov av samordnade insatser. Utfallet ska 
rapporteras halvårsvis till styrelsen. Förbundet ska stödja samverkan mellan parterna. Förbundet 
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kan också organisera samverkansinsatser som inte naturligt finns hos någon av parterna. Insatser 
som finansieras av förbundet ska utgå från en helhetssyn på individens behov och präglas av en 
flexibel samverkan och ska syfta till att stärka individens hälsa och möjligheter till förvärvsarbete.  
 
Nya insatser ska grunda sig på fakta och kunskap genom kartläggning och analys av målgruppens 
behov av samordnad rehabilitering. Insatserna ska följa väl beprövade metoder där evidens finns. 
Samordningsförbundet ska årligen ompröva varje verksamhet. Samordningsförbundet ska 
kontinuerligt pröva möjligheterna till delimplementering hos de berörda parterna. 
Samordningsförbundet kan vara en arena för att prova nya arbetssätt och nya verksamheter samt 
sprida erfarenheter av dessa. 
 
Prioriterade målgrupper  
Övergripande målgrupp för förbundets verksamheter är individer i förvärvsaktiv ålder med 
behov av samordnade rehabiliteringsinsatser riktade mot arbete och egen försörjning. Målgrupper 
som är högst prioriterade under år 2022- 2026: 
 

1. unga vuxna med psykisk och/eller fysisk ohälsa, psykisk sjukdom, neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och inlärningssvårigheter. I denna grupp ingår unga med 
aktivitetsersättning samt unga med motsvarande problematik men med annan eller ingen 
ersättning.  

2. personer med psykisk och/eller fysisk ohälsa och behov av samordnade insatser.  
 
Samordningsförbundet ska utifrån ovanstående målgrupper verka för att koordinera 
myndigheternas ordinarie insatser och komplettera med insatser som saknas.  
 
Vid ESF-projekt kan andra målgrupper förekomma. 
 
Fördelning av insatser 
Till år 2023 är ambitionen att fördelningen ska vara: 
75 % långsiktiga, länsövergripande insatser 
25 % kortare insatser som inte behöver vara länsövergripande 
 
Diskussion om hur dessa länsövergripande, långsiktiga insatser ska se ut kommer att diskuteras 
med huvudmännen under hösten 2021 och våren 2022. 
 
Jämställdhet  
Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där ordinarie beslut fattas och resurser fördelas, 
vilket innebär att jämställdhetsperspektivet måste finnas med i det dagliga arbetet. Förbundet ska, 
för att säkerställa ovanstående, erbjuda kontinuerlig kompetensutveckling inom området. 
Jämställdhetsperspektivet ska genomsyra kartläggningar, planering av nya insatser och 
utvecklingsarbete. Vid uppföljning och utvärdering ska all statistik redovisas könsuppdelat och 
med ett jämställdhetsperspektiv. 
 
Ekonomi  
Samordningsförbundet ska på både kort och lång sikt ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet och ha en effektiv resursanvändning. Samordningsförbundets medel ska komma 
medborgarna tillgodo och förbundet ska följa nationella rådets rekommendation om rimlig 
storlek på eget kapital. 
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Insatser som inte visar resultat ska avvecklas. Vid tidsbegränsade projekt ska 
samordningsförbundet stödja och påverka parterna till att hitta långsiktigt hållbara lösningar för 
finansiering av insatser i samverkan. 
 
ESF-insatser 
Samordningsförbundet ska fortsätta vara en aktiv part i esf-arbetet. Förbundet fortsätter att vara 
projektägare i de projekt som är överensstämmande med förbundets inriktning och medel avsätts 
för medfinansiering.  
 
 
 
Styrelsen för Samordningsförbundet RAR 
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