
 
 

 

PM till styrelsen 

 
Uppföljning mål enligt VERKSAMHETSPLAN 2022 

 

 

A. Förbundet verkar för att öka målgruppens möjligheter till arbete eller studier och 

egen försörjning  

• Minst 85 % av deltagarna ska uppleva en stegförflyttning i att vara mer redo att kunna 

arbeta eller studera.  

Mått: fråga 6 i deltagarenkäten Indikatorer för finansiell samordning  

• Minst 70 % tycker att livskvaliteten blivit bättre än innan deltagandet i insatsen  

Mått: fråga 5 i den hälsoenkät som används i förbundet 

Måluppfyllelsen mäts genom enkäter till deltagare som avslutas ur insats. Andelen gäller av 

dem som besvarar respektive enkät. 

 

Varje insats som finansieras av förbundet ska dessutom ha egna, konkreta, uppföljningsbara 

målsättningar som är anpassade till insatsen. Information om insatserna och målen finns på 

förbundets hemsida www.finsamjonkopingslan.se/sodravatterbygden.   

Måluppfyllelsen redovisas i förbundets årsredovisning. 

 

Kommentarer 220524: 

Uppföljningen sker efter detta års slut och redovisas i årsredovisningen. 

Uppföljning har nyligen gjorts med berörda verksamheter. De tar löpande in svar från så 

många deltagare som möjligt vid avslut. 

 

 

B. Förbundet främjar kunskapsspridning och utveckling inom arbetslivsinriktad 

rehabilitering 

• Inventering av vilka kunskapssatsningar som efterfrågas och lämpliga former för dessa 

Inventering av efterfrågade satsningar görs löpande av verksamhetsutvecklaren och 

diskuteras i beredningsgruppen. 

 

• Flera former av gemensam kompetensutveckling under året 

Under året har flera samlingar i serien Samverkanskoppen och en i serien FIKA1 genomförts. 

Utbildningar på temana BIP2 och SKAPA3 samt Stoppa Våldet planeras, liksom minst en 

omgång av förbundets Samverkansutbildning.  

 

• Öka användningen av Insatskatalogen 

Nya informationsblad har spridits om Insatskatalogen och den har bl a aktualiserats genom 

information på Arenasamling, inslag på Facebook och hemsidan samt i ett nytt program 

 
1 FIKA är förkortning för Förtroende, Inblick, Kompetens och Aktivitet, som förbundet vill bidra med digitala 

samlingar som varar längre tid än Samverkanskoppen. 
2 BIP (Beskaeftigelse Indikator Projekt) är en dansk forskning om de mest verkningsfulla faktorerna för att 

personer i utanförskap ska komma igång i arbete eller studier. 
3 SKAPA är ett uppföljningsinstrument som används av alltfler verksamheter. Det bygger på BIP. 

http://www.finsamjonkopingslan.se/sodravatterbygden


 
 

Samverkanskoppen. Användningen har ökat och beräknas fortsätta öka när Höglandets 

samordningsförbund ansluter under hösten 2022. 

 

• Utveckla systematiska arbetssätt för omvärldsbevakning 

En tydligare ansvarsfördelning har gjort mellan förbundschef och de båda 

verksamhetsutvecklarna vad gäller omvärldsbevakningen. 

 

• Identifiera möjliga samarbetsformer med högskola/universitet om forskning i 

välfärdsfrågor 

Förbundet följer och stödjer utvecklingen av samarbete i form av Välfärd i Samverkan, 

tillsammans med andra förbund. Lokala kontakter med forskare på Hälsohögskolan och HLK 

har inletts, med sikte på ev samarbete kring kommande utlysningar inom ramen för ESF+. 

 

 

C. Förbundet är en strategisk förändringsaktör som underlättar samverkan mellan 

parterna samt arbetar för att minimera organisatoriska hinder och mellanrum  

• Under 2022 kartläggs målgruppen för Basverksamheten och dess behov  

En informell kartläggning av målgruppen och dess behov har skett av teamledaren i NOVA 

genom kontakter med samtliga berörda parter. 

 

• Definiering av samarbetsformer och gränsdragningar mellan finansierade insatser  

Mått: enkät till insatspersonal i slutet av 2022 

Verksamhetsutvecklaren arbetar med samarbetsformer och gränsdragningar under året. 

 

• Workshop och utbildningar för att öka samsynen kring behovet av parallella processer 

inom rehabilitering 

Parallella processer tas bl a upp på samverkansutbildningen och kommande Kick-off och 

utbildning om BIP och SKAPA. 

 

• Bevaka och bidra till att förbundets målgrupp får bra samordnat stöd när antalet externa 

leverantörer ökar 

Behov av samordnat stöd när antalet leverantörer ökar har diskuterats med chefer på AF, 

som har ansvar för att samverkan ska fungera 

 

• Öka användningen av avvikelsesystemet Lex Heller 

Lex Heller har tagits upp i flera sammanhang, bl a med Arenagrupperna och insatspersonal. 

Under året har en ny anmälan inkommit.  

 

Tillägg: samtal om Finsam och samverkan har förts med riksdagspolitiker från (S) och (C), 

som en del i arbetet ned att minimera organisatoriska hinder och mellanrum 

 

 

Jönköping 220524 

 

Peter Hedfors  Mia Alfredsson 

Förbundschef  Verksamhetsutvecklare  


