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Måluppfyllelse av åtaganden i Verksamhetsplan 2016 

 

Åtagande Mål-
uppfyllelse 

Kommentar 

Finansiering av verksamheter 
som riktar sig till unga vuxna 
med diffus eller komplex 
problematik och andra som 
ingår i övergripande 
målgruppen 

Uppfyllt Förbundet har finansierat fem verksamheter under 
2016: Enter, FIA (mé knuff), Grön rehabilitering, 
200 i praktiken och IT-spåret. 

Stöd till huvudmännen att 
utveckla tankar om lämplig ny 
verksamhet för utlandsfödda 
som pga ohälsa har behov av 
samordnade insatser för att 
komma vidare 

Uppfyllt Förbundet har bekostat en förstudie och deltagit 
aktivt i en arbetsgrupps samråd före och efter 
förstudien. Ansökan om medel är i stort sett klar. 
Möjlig start våren 2017. 

Stöd till huvudmännen att 
utveckla tankar om annan 
lämplig ny verksamhet 

Uppfyllt Återkommande samtal har hållits i berednings-

gruppen om behov och förfrågningar. En helt ny 
verksamhet med metodtrogen IPS har förberetts 
med möjlig start 2017. 

Förbättra samverkan kring och 
stödet till nollplacerade 

Uppfyllt Metodutvecklingsprojektet ”Rätt stöd – rätt 
försörjning” har genomförts under året. 

Stöd till huvudmännen att 
utveckla andra former av 
integrerad samverkan, bland 
annat Arenasamverkan 

Uppfyllt Verksamheten Enter har fått fortsatt stöd i sin 
utveckling. Kompetensutveckling och stöd har 
getts till representanter och berörda chefer inom 
Arenasamverkan. 

Ta vara på arbetssätt, nätverk 
och erfarenheter från projekt 
FIA (mé knuff) 

Delvis 
uppfyllt 

Projektstödet till FIA har förlängts 2017. En 
utvärdering har förtydligat arbetssätt mm för att 
beslut ska kunna tas om fortsättningen. 

Aktiv medverkan i utveckling 
av samverkan och stödformer 
inom ramen för ESF-projektet 
Hela kedjan till arbete 

Uppfyllt Förbundet har medverkat aktivt i styrgruppens 
arbete och bl a medverkat till att information om 
projektet har spridits till parterna. 

Bevakning och analys av 
jämställdhetsperspektivet i de 
verksamheter som får stöd av 
förbundet, bl a genom 
kompetenshöjande insatser 
och könsuppdelad statistik 

Delvis 
uppfyllt 

Styrelsen och beredningsgruppen har fått del av 
föreläsning av Ulrika Eklund och arbetet med 
framtagning av Handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering har påbörjats. 
Könsuppdelad statistik finns i denna redovisning 
när det varit möjligt. 

Påbörja arbetet med 
brukarmedverkan i de 
verksamheter som får stöd av 
förbundet 

Uppfyllt Lokala stödgruppen Integrera Mera har deltagit i 
utvecklingen av ny verksamhet för nyanlända. 
Pågående verksamheter tar del av deltagares 
synpunkter genom enkäter. 

Stöd till kompetensutveckling 
för förtroendevalda och 
anställda som arbetar med 
den övergripande målgruppen 
för finansiell samordning 

Uppfyllt Återkommande frukostmöten har arrangerats 
kring angelägna teman. Dramagruppen Solvere har 
medverkat vid två samlingar om 
självskadebeteende. Flera andra former av 
kompetensutveckling har genomförts. 
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Stödja spridning av arbets-
rehabiliteringsmetoderna 
Supported Employment (SE), 
IPS och Supported Education 
(SEd) 

 

Uppfyllt I samarbete med Kommunal Utveckling och de 
andra två samordningsförbunden i länet har bl a 
flera omgångar grundutbildning och fördjupning i 
SE och IPS samt en dag om SEd genomförts. En helt 
ny verksamhet med metodtrogen IPS har 
förberetts med möjlig start 2017. 

Uppföljning och utvärdering 
av förbundets verksamhet och 
pågående insatser, bl a med 
uppföljningssystemet SUS och 
ett särskilt fokus på 
samverkanseffekter 

 

Delvis 
uppfyllt 

Löpande uppföljning sker av alla verksamheter som 
får förbundets stöd, bl a i SUS. Under 2016 har 
särskild utvärdering skett av FIA. 
Nationella indikatorprojektet kan under 2017 bidra 
till ett ökat fokus på samverkanseffekter. 

Bevakning och analys av 
utvecklingen av 
försörjningsmåttet 
 

Uppfyllt Under året kom försörjningsmåttet med statistik 
över offentlig försörjning för helåret 2015. Den och 
en analys har publicerats på hemsidan. 

 

 

 

 

 

 


