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Aktiviteter som genomförs av förbundet för att nå målen 2022
Målområde 1













Samordningsförbundet finansierar plattformar (försteg, mötesledare) som bidrar till att
uppfylla målet att fler personer uppnått eller förbättrat sin förmåga att nå arbete eller
studier
Samordningsförbundet bidrar med stöd för genomförandet samt utveckling av insatsen mot
ett ”brotänk”
Samordningsförbundet stödjer och vid behov finansierar kompetensutveckling till berörd
personal
Samordningsförbundet finansierar insatskatalogen, ett verktyg för att söka och hitta insatser
som ger hjälp till personer som behöver stöd av välfärdssamhället.
Samordningsförbundet tecknar avtal med part som samverkande parter
Samordningsförbundet bistår med processtöd till förbundsmedlemmarna för att
implementera och utveckla självvärdering i sin verksamhet
Samordningsförbundet bistår med stöd till förbundsmedlemmarna genom att ta fram
underlag från SUS och indikatorer för uppföljning av de finansierade insatserna och stöd för
att ta fram viktiga gemensamma utfallsmått för att kunna följa individens resa
Samordningsförbundet bistår med stöd till förbundsmedlemmarna att sätta gemensamma
mål på individnivå utifrån vad som bedöms vara ett gott resultat
Samordningsförbundet tar fram en utvärderingsplan för att utvärdera individens resa efter
avslutad insats
Samordningsförbundet bidrar med processtöd för att ta fram behovsinventeringar som ligger
till grund för analys av fortsatta behov när det gäller individinriktade insatser



Samordningsförbundet kan stödja en kartläggning och analys av behovsgrupper med
behov av samordnade insatser som idag inte ges möjlighet att ta del av befintliga
arbetsförmågebedömningar.



Samordningsförbundet återkopplar hur det gemensamma arbetet har lett till resultat och
lärande

Målområde 2







Samordningsförbundet arrangerar gemensamma seminarier med förbundets medlemmar
samt styrelsen där förbundets roll och uppdrag blir tydliggjort
Samordningsförbundet erbjuder stöd för att arrangera workshops med personal i de
finansierade insatserna för att bl a identifiera utvecklingsområden
Samordningsförbundet bistår med stöd till förbundsmedlemmarna att aktivt arbeta med
avvikelser som påvisar brister i samverkan
samordningsförbundet tar initiativ till att se över överenskommelsen om mötesledare vid SIP
Samordningsförbundet uppdaterar kommunikationsplanen för förbundet
Samordningsförbundet tar initiativ till gemensamma möten eller utbildningar för att utveckla





samverkan och bidra med nytt lärande. Det kan handla om inspiration från andra förbund, ny
forskning, nya metoder mm
Samordningsförbundet bidrar med processtöd för att ta fram behovsinventeringar som ligger
till grund för analys av fortsatta behov när det gäller strukturinriktade insatser
Samordningsförbundet stödjer lokala handläggarnätverk som skapas mellan de samverkande
parterna med syfte att vara en arena där representanter möts över myndighetsgränser.



Samordningsförbundet erbjuder brukarorganisationerna ett deltagande i befintliga
mötesforum tillsammans med samverkande parter. Brukare/brukarorganisationer görs
delaktiga vid utvecklandet av befintliga och nya insatser



Samordningsförbundet erbjuder stöd/finansiella medel för att utveckla de finansierade
insatserna. Under 2022 implementeras BIP/SKAPA (skattning och progressionsverktyg) samt
NNS utbildning/verktyg ”stoppa våldet”. Det har lyfts behov av utbildning kring långvarig
smärta som fortsätter processas med parternas chefsgrupp.



Utifrån den nya modellen med självvärdering erbjuds plattformarna metodstöd för att
succesivt implementera modellen.



Samordningsförbundet återkopplar hur det gemensamma arbetet lett till resultat och lärande

