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VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2014 FÖR
SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV,
STENUNGSUND OCH TJÖRN
BAKGRUND
Samordningsförbundet Kungälv utvidgades den 1 april 2008 till att även omfatta
kommunerna Ale, Stenungsund och Tjörn i enlighet med lagen 2003:1 210 om
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Förbundet heter nu
Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn.
Samordningsförbundet arbetar för att underlätta och uppnå en effektiv
resursanvändning för personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser
och att den enskilda personen ska förbättra sin funktions- och arbetsförmåga.
De samordnade resurserna ska användas för insatser i syfte att den enskilde ska uppnå
eller förbättra sin förmåga att komma in på arbetsmarknaden.
SYFTET
Syftet med insatserna är att uppnå en effektivare resursanvändning genom att det i
Samordningsförbundet (SOF) skapas formella förutsättningar för prioritering av
samordnade insatser över sektorsgränserna.
Målgrupper är personer som är i behov av samordnad rehabilitering, dessa personer
återfinns idag hos de olika aktörerna inom finansiell samordning. Ett omfattande
samarbete pågår sedan tidigare kring grupper som behöver samlat stöd. Finansiell
samordning ersätter inte detta arbete utan ska istället stödja, fördjupa och utveckla
befintligt samarbete.
Det är viktigt att rehabiliteringen sker utifrån individernas förmåga och behov samtidigt
som den enskilde individen aktivt medverkar i rehabiliteringen.
FÖRUTSÄTTNINGAR
Samverkan mellan myndigheter ställer stora krav på de inblandade parterna.
Som stöd för samverkan har de samverkande myndigheterna i Västra Götaland
formulerat följande ”Samverkan är ett arbetssätt men också ett synsätt med betydelse
för attityder, förhållningssätt, prioriteringar och resursanvändning. Vi är beredda att
verka för att detta synsätt sprids och får genomslag i våra organisationer hos
politiker, ledare, personal och fackliga organisationer”. Det är viktigt att de
samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för att Samordningsförbunden
får möjligheter att bedriva effektiv verksamhet.
I lagen om finansiell samordning regleras samordningsförbundets
ansvarsområde. I § 10 framgår att samordningsförbundet skall fatta beslut om
verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Denna uppgift kan inte delegeras.
Kontakterna mellan myndigheterna sker på olika nivåer vilket kan beskrivas enligt
följande:
Samordning
sker på politisk och tjänsteman nivå; d v s i Samordningsförbundet Ale, Kungälv,
Stenungsund och Tjörn där förbundets styrelse samordnar ekonomi, resurser och
professioner.
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Samverkan
sker mellan myndigheter; d v s beskriver kontakter och överenskommelser i de Lokala
Ledningsgrupper (LLG) där samtliga huvudmän finns representerade. Det sker
planerat och resulterar i att fullgöra och förankra de uppdrag som beslutas av
Samordningsförbundet.
Samarbete
sker mellan professioner; d v s handläggare som praktiskt arbetar med de uppdrag som
Samordningsförbundet beslutat om. Andra aktörer kan också ges olika uppdrag att
genomföra insatser.
ORGANISATION
Samordningsförbundets styrelse
Ledamöterna har utsetts av kommun- och regionfullmäktige, av försäkringskassans
verksamhetsområdeschef och av arbetsförmedlingens marknadschef. Styrelsen består
av fyra ordinarie ledamöter och sex ersättare (tre från kommunerna)
Den ska
- besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
- stödja samverkan mellan parterna
- besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande ska användas
- finansiera insatser som stödjer samverkan och som ligger inom parternas samlade
ansvarsområden
- ansvara för att rehabiliteringsinsatserna följs upp och utvärderas
- upprätta budget och årsredovisning
Förbundschef
Ansvarar för att
- leda och driva utvecklingsarbetet utifrån fastställda mål, riktlinjer och organisation
- vara länken mellan samordningsförbundet, ledningsgrupperna, handläggarteamen
och andra aktörer
- ta fram underlag till styrelsen inför beslut
Lokal Ledningsgrupp
I varje kommun finns en Lokal Ledningsgrupp (LLG). Ledningsgruppen består av
chefspersoner från kommun, arbetsförmedling, försäkringskassa och vården.
Det är chefer/motsvarande från fyra myndigheter som möts på en arena för att
gemensamt samverka kring olika målgrupper vilket gör detta till en unik
samverkansform.
Den ska ansvara för att
- organisera samverkan
- möjliggöra att samverkansprocessen utvecklas
- stödja samarbetet så att samarbete blir en naturlig del i arbetet
- de uppdrag som samordningsförbundet beslutar om blir utförda
- förankra och marknadsföra arbetet i samordningsförbundet in i den egna
myndigheten
- identifiera hinder för samverkan och samarbete
- det sker en kontinuerlig dialog med handläggargrupperna
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-

ge informationsutbyte mellan myndigheterna
strategifrågor
lösa Teamens ”hur-frågor”

Handläggarteam
I teamen samarbetar professionerna från de olika myndigheterna.
Team skapas vid behov när verksamheter/aktiviteter startas upp. Nödvändig
kompetens kan adjungeras till grupperna.
Det är handläggare från fyra myndigheter som möts på en arena för att gemensamt
samverka kring olika individärenden vilket gör detta till en unik samverkansform.
De som ingår
- ska ha mandat att fatta beslut i individärenden
- ska vilja samarbeta och delta i utvecklingen
- arbetar utifrån ett helhetsperspektiv sett från alla medlemmars perspektiv
Handläggarteamen ansvarar för att
- arbeta fram idéer till verksamheter som behövs utifrån de olika målgruppernas
behov
- genomföra insatser för de olika målgrupperna utifrån de uppdrag styrelsen har gett
- ta fram förslag på nya målgrupper
- identifiera hinder för samverkan och samarbete
Andra aktörer
Insatser för tidigare nämnda målgrupper kan även utföras av andra aktörer än de
huvudmän som ingår i förbundet. Det kan ske i de fall då någon huvudman har
upphandlade avtal där annan aktör ansvarar för att insatsen blir utförd
RISKANALYS
Styrelsen har i intern kontrollplan i uppgift att årligen identifiera händelser som skulle
kunna hindra Samordningsförbundets måluppfyllelse/genomförande vad gäller de
projekt/insatser som hel- eller delfinansieras av förbundet.
Förbundet värderar varje insats/projekt enlig följande:
Risk – låg, medel och hög
Effekt – låg, medel och hög
Exempel – om ett projekt/insats anses ha hög risk och hög effekt så är det en signal till
att åtgärder behöver sättas in.
INSATSER/PROJEKT UNDER 2014
Under 2014 medverkar Samordningsförbundet finansiellt i följande insatser/projekt:
Arbetslivsinriktade
 ”Projekt Utgångspunkten” som syftar till att tidigt och snabbt kunna sätta in
relevanta åtgärder för främst ungdomar i ålder 16 – 29 år (andra målgrupper kan
också förekomma), så att ungdomarna får förutsättningar att kunna arbeta, utbilda
sig, delta i annan aktivitet eller uppnå en bättre livskvalité. Utgångspunkten är
sedan 1 april 2012 med som ett delprojekt i ESF-projektet Exsistre. Fem
Samordningsförbund ingår i projektet. ESF-projektet avslutas 30 juni 2014.
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Konsultation/genomlysning görs i Teamet kring komplexa ärenden i åldern 16-64
år.
Projektägare: Kungälvs Kommun.
Projektet bedöms ha låg risk och hög effekt. Bedömningen beror på att projektet
har pågått sedan 2007 och ska under 2014 delfinansieras av Kungälvs Kommun
vilket borgar för en fortsatt verksamhet samt att Samordningsförbundets
medlemmar värnar och prioriterar om den unika samverkan där samtliga
myndigheter i ett Team samarbetar kring individärenden. Projektet har år från år
haft hög måluppfyllelse.


”Projekt Ale Teamet” riktar sig till personer i åldern 18-64 år som bedöms ha
arbetsförmåga men är i behov av samordnat stöd/insatser för att bli arbetsföra eller
komma närmare arbetsmarknaden. Konsultation/genomlysning av komplexa
ärenden görs även i Teamet. Projektägare: Arbetsförmedlingen Ale.
Projektet bedöms ha medel risk och hög effekt. Bedömningen beror på att
Samordningsförbundets medlemmar värnar och prioriterar om den unika
samverkan där samtliga myndigheter i ett Team samarbetar kring individärenden.
Teamet har under senare år fått allt komplexare ärenden att arbeta med vilket har
medfört att man på sikt kan få problem att nå de mål som är uppsatta när det
gäller arbete/studier efter avslutad insats.



”Projekt Stenungsund och Tjörn Teamet” riktar sig till personer i åldern 18 - 64
år som bedöms ha arbetsförmåga men är i behov av samordnat stöd/insatser för att
förbättra sin förmåga att leva ett självständigt liv och på sikt bli självförsörjande
eller komma närmare arbetsmarknaden. Konsultation/genomlysning av komplexa
ärenden görs även av Teamet Projektägare: Stenungsunds och Tjörns
Kommun.
Projektet bedöms ha medel risk och hög effekt. Bedömningen beror på att
Samordningsförbundets medlemmar värnar och prioriterar om den unika
samverkan där samtliga myndigheter i ett Team samarbetar kring individärenden.
Teamet har under senare år fått allt komplexare ärenden att arbeta med vilket har
medfört att man på sikt kan få problem att nå de mål som är uppsatta när det
gäller arbete/studier efter avslutad insats..

Stöd och bedömningsinsatser
 Projektet Jordhammars Växtkraft Stenungsund
Jordhammars Växtkraft arbetar med grön rehabilitering inom odling. Projektet
förfogar över en av kommunen inköpt handelsträdgård med ett flertal växthus.
Inom verksamheten skall odling och försäljning av ekologiskt odlade grönsaker
äga rum.
En del av projektet bygger på skapande av s.k. sociala företag drivna av deltagare i
projektet. Är ett ESF-projekt. Projektägare: Stenungsunds Kommun.
Projektet bedöms ha medel risk och hög effekt. Bedömingen beror på att
Jordhammars Växtkraft nu avslutas som ESF-projekt och delas i två delar, dels
har ett socialt företag etablerats och säljer träningsplatser dels kommer
Stenungsunds Kommun att ha kvar verksamhet och kommer också att sälja
träningsplatser. Vilka platser ska Samordningsförbundet köpa? Förändras
kvalitén på köpta platser? Skulle inte Samordningsförbundet kunna få tillgång till
träningsplatserna längre fram så kommer det att innebära stora problem för de
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personer vi arbetar med, främst i Stenungsund och Tjörn, och som har behov av
att få del av rehabilitering som behöver pågå under längre perioder.




Projekt föreningspool Tjörn
Målgruppen består av personer i arbetsför ålder med olika former av arbetshinder
vilket innebär att de kan ha varit borta från arbetsmarknaden under lång tid
Personerna ska i föreningspoolen kunna utföra både praktiska och administrativa
göromål för föreningar i Tjörns Kommun.
Genom att kunna vara med i föreningspoolen och där träna upp sin arbetsförmåga
så är förhoppningen att dessa personer på sikt skall inträda på den öppna
arbetsmarknaden.
Projektägare: Tjörns Kommun.
Projektet bedöms ha låg risk och hög effekt. Bedömningen beror på att både
Tjörns Kommun och Samordningsförbundet är nöjda med denna konstruktion och
vill fortsätta med föreningspoolen. Det som kan vara en mindre risk är att under
nästa år så går arbetsledaren i pension och kommer att ersättas med en ny. Viktigt
att rätt person rekryteras! Skulle Samordningsförbundet inte kunna få tillgång till
träningsplatserna framleds så kommer det att innebära stora problem för de
personer vi arbetar med, främst i Stenungsund och Tjörn, och som har behov av
att få del av rehabilitering som behöver pågå under längre perioder.
Projekt Träningsaktivitet psykiatri
Målgruppen är en redan existerande grupp för fysisk träning Träningen leds av en
av öppenpsykiatrins sjukgymnaster, och sedan hösten ingår även en kurator i
arbetet. Gruppen består av patienter med varierande funktionsnivå, och man
försöker att kombinera ett bemötande baserat på psykiatrisk kunskap med fysisk
träning som är anpassad för personer med mycket låg kondition, ofta övervikt,
svaga muskler med mera. Detta har inte att göra med ålder utan är knutet till att
väldigt många av våra patienter under lång tid levt ett alldeles för stillasittande liv
och fungerar mycket dåligt kroppsligt. Träningen genomför i Stenungsund.
Projektägare: Psykiatriska kliniken, Kungälvs sjukhus
Projektet bedöms ha låg risk och medel effekt. Bedömingen beror på att psykiatrin
och Samordningsförbundet är nöjt med upplägget och vill nu även sprida detta till
Ale och Kungälv. Målgruppen har bevisligen nytta av fysisk aktivitet.

Kommunöverskridande insatser/projekt
 Medfinansiär i projekten Jordhammars Växtkraft i Stenungsund.
Samordningsförbundet har tillgång till träningsplatser/praktikplatser i projektet.
Riskbedömning se tidigare bedömning under rubriken ”Stöd- och
bedömningsinsatser”.
 ”Projekt Framtida samverkansstruktur” syftar till att i varje kommun bygga
starka fundament, en tydlig organisation och ett förankrat arbetssätt, kring
rehabiliteringen och dess rehabiliteringsprocesser. Förbundschefen har
tillsammans med lokala chefer och dess medarbetare fått till stånd en önskad
samverkansstruktur. Arbetet i de olika Lokala Ledningsgrupperna fungerar
tillfredsställande. Fokus på möten ligger nu mer på att diskutera strategisk
samverkan både utifrån lokal behov och gemensamma behov inom vårt SOF:s
geografiska område.
Projektet bedöms ha medel risk och hög effekt. Bedömningen beror på att det är
ganska stor omsättning på de chefer som är med i LLG och varje gång detta sker
så tar det tid innan LLG har fått med alla i ”samverkanstänket” igen. Om inte
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LLG fungerar och cheferna inte är delaktiga i samverkansarbetet så skulle inte
arbetet fungera trots samarbete med flera av dem.
Träningsplatser finns hos olika privata företag främst i kommunerna Ale och
Kungälv.
Insatsen bedöms ha låg risk och hög effekt. Bedömningen beror på att det är inga
företag som ännu sagt upp sina avtal för träningsplats trots samarbete med flera
av under 5-6 års tid. Skulle företagen däremot säga upp avtalen så skulle vi ha
stora problem att få ut de personer vi arbetar med i Ale och Kungälv och som
behöver någon form av träning/praktik.
Tidig och samordnad rehabilitering på VåC.
Samverkan mellan vården och Försäkringskassan för att tillsammans snabbt och
effektivt rehabilitera individer till ett aktivt liv.
Projektet bedöms ha låg risk och hög effekt. Bedömningen beror på att både
vården och Försäkringskassan framhåller det positiva i att arbetar tidigare och
närmare varandra kring personer med komplexa diagnoser. Inspektionen för
Socialförsäkring (ISF) har i en utvärdering av rehabiliteringsgarantin påvisat att
rehabilitering måste sättas in så tidigt som möjligt för patienter med psykisk
ohälsa samt patienter med rygg- och nackbesvär, helst innan eventuell
sjukskrivning. Psykisk ohälsa och smärta/problem i rörelseapparaten är de
vanligaste diagnoserna för personer med sjukskrivning.
Samordningsförbundet ska aktivt arbeta för att stötta sociala företag.
Etablera Föreningspooler i Ale, Kungälv och Stenungsund

Implementering Utgångspunkten i Kungälv
 Under 2013 har en diskussion om hur projektet Utgångspunkten kan
implementeras i ordinarie verksamhet. Implementeringen sker första från 1 juli
2014. Samordningsförbundet ska fortsättningsvis finansiera projektet till viss del,
förslagsvis till hälften. När detta har genomförts så frigörs medel som kan satsas
på andra målgrupper/insatser.
Omorganisation Team
Representanter från de Lokala ledningsgrupperna har på uppdrag av
Samordningsförbundets styrelse under 2013 sett över hur Teamen bör organiseras
och arbeta framgent enligt följande:
- De nuvarande lokala teamens sammansättning ska finnas kvar. De lokala teamen
finns i varje kommun och i teamen finns professioner representerade från
kommun, Arbetsförmedling, Försäkringskassan, vården samt öppenpsykiatri.
- De personer som finansieras fullt ut av SOF och som idag arbetar i respektive
kommunvisa team slås i ihop och blir ett operativt team som ska arbeta på uppdrag
av de lokala ledningsgrupperna eller om styrelsen fattar beslut om riktad insats
gentemot specifik målgrupp. Det operativa teamet ska arbeta över SOF:s hela
geografiska område och tillsammans med de lokala teamen. Vilka professioner
som ska ingå i det operativa teamet beror på vilka målgrupper man bestämmer att
man ska arbeta kring. Det operativa teamet föreslås vara tre personer utöver en
samordnare.
- Önskemål om vilken/vilka målgrupp/er som teamet i huvudsak ska arbeta med ska
de olika Lokala ledningsgrupperna föreslå för att därefter ska styrelsen besluta i
frågan. Detta ska ske under första kvartalet 2014.
- Önskvärt är att man arbetar med ett uppdrag/år max två år och att
uppdraget/uppdragen därefter utvärderas.
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De som är inlånade till det operativa teamet ska se det som naturligt att arbeta i
SOF: s projekt/insatser en period men därefter gå tillbaka till ordinarie
arbetsgivare. Anledningen är att SOF vill att flera personer får del av möjligheten
att arbeta i SOF och därmed sprida samordningstanken inom SOF:s medlemmar.
Begränsningen av inlåningen styrs av det avtal som görs mellan SOF och
inlånande arbetsgivare. Samordnaren bör lånas in under längre period.
En samordnare rekryteras under våren 2014. För de personer som ska ingå i det
operativa teamet kommer ansökan till tjänsterna att gå ut innan sommaren 2014.
Verksamheten beräknas kunna starta den 1 november 2014.
Samordnaren ansvarar för alla lokala team samt det operativa teamet vilket medför
ökad kontinuitet, ökad erfarenhetsutbyte mellan teamen samt likriktning vad gäller
blanketter, remisser m.m.
Samordningsförbundet arbetar för ökad jämställdhet och mångfald. Detta kommer
att vara viktiga kriterier, förutom personlig kompetens, för rekryteringen av
samordnare samt övriga personer som kommer att ingå i det operativa teamet.

Möjlighet att söka medel för innovativa samverkansinsatser
Anledningen till att det sker en omorganisation för teamen är att styrelsen vill frigöra
mer medel för möjlighet för Samordningsförbundets medlemmar att söka medel för
innovativa samverkansmedel. Genom att göra detta så är förhoppningen att vi sprider
möjligheten att samverka till flera än de som idag är involverade i
Samordningsförbundet samverkansarbete. Nedan ett första förslag till hur
ansökningsförfarandet kan gå till. Ett mer genomarbetat förslag kommer att läggas
fram till styresen för beslut under första kvartalet 2014. Medel ska kunna börja sökas
fr. o m andra kvartalet 2014.
- Minst två av SOF:s medlemmar måste vara med i ansökan
- Medel kan ges under högst två år
- Om medel beslutas för en insats så är målsättningen att kunna implementera det i
ordinarie verksamhet
- Man kan söka medel för förebyggande insatser
- Man kan söka med för kompetensutveckling
Medel från Europiska socialfonden (ESF) och andra tänkbara samarbetspartners
Vårt Samordningsförbund tillsammans med fem stycken andra förbund Göteborg
Hisingen, Göteborg Nordost, Göteborg Centrum, Göteborg Väster samt
Samordningsförbundet Mölndal, Härryda, Partille, Lerum och Alingsås har skrivit en
ansökan om medel till förstudie av ett eventuellt gemensamt ESF projekt inför nästa
programområde. Syftet med möjligheten att söka medel till förstudie är att skapa
förutsättningar för väl genomarbetade ansökningar till genomförandeprojekt. Beslut
om ESF tillstyrker ansökan om förstudie sker i mitten av december.
SOLTAK är en samverkansorganisation som är bildat av kommunerna Stenungsund,
Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv samt Öckerö. Samordningsförbundet har varit i
kontakt med SOLTAK och fått information om dess arbete. SOLTAK kan under 2014
vara en tänkbar samverkansaktör för vårt förbund och vi bör ha fortsatt nära kontakt
med dem.
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Kompetensutveckling/utbildningsinsatser:
Förslag till kompetensutveckling/utbildningsinsatser kommer i början av 2014 att
redovisas av den gemensamma utbildningsgrupp som finns för samtliga
Samordningsförbund i Västra Götaland.
Ledamöterna i de Lokala Ledningsgrupperna har ett ansvar att, om det finns möjlighet,
bjuda in övriga medlemmars medarbetare vid föreläsningar/ utbildningar som tangerar
vårt arbetsområde.
BUDGET FÖR 2014
Finansieringen av samordningsförbundet sker genom att likvida medel överförs till
förbundet från medlemmarna. Verksamheten ska bedrivas inom befintliga ramar även
om det medför att de i budgeten angivna målen inte helt kan uppnås.
Samordningsförbundet har under några år haft ekonomiskt överskott vilket har kunnat
tas med till nästkommande år. Samordningsförbundets styrelse har i de årliga
Verksamhetsplanerna upprättat en plan för insatser och projekt som genomförts under
2012 och 2013 vilket har medfört en bättre balans mellan intäkter och kostnader.
Överskottet för år 2013 är ca 1125 tkr (varav 325 tkr är en långsiktig fordran på ESFprojektet Exsistre). Med andra ord kommer överskottet att bli ca 1125 tkr vilket
kommer att föras över till 2014 års budget.
Medelstilldelningen för 2014 är 6 340 tkr.
Parter

Bidrag i tkr år 2014

Försäkringskassa/Arbetsförmedlingen

3170 tkr

Hälso- och sjukvårdsnämnd

1585 tkr

Kommuner*

1585 tkr

Totalt

6340 tkr

* Hur fördelningen är mellan kommunerna finns angivet i ”Avsiktsförklaring för utvidgning av gemensamt
Samordningsförbund för kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn”.

FINANSIELL RAM FÖR 2014 SAMT 2015
År 2014 (tkr)

Finansiell ram
Överskott 2013 fördelat på 2 år

År 2015(tkr)

6340
900

6340
225

Insatser
-

Utgångspunkten (gamla uppdraget)

1236

0

-

Ale Teamet

1195

0

-

Stenungsunds/Tjörn Teamet

1405

0

-

Samordnare samt gemensamt Team

270

2100

-

Utgångspunkten (nya uppdraget)

-

Jordhammars Växtkraft

200

200

-

motiverande insatser

100

100

-

träningsplatser (Kungälv/Ale)

255

255

-

samordnad rehab på VåC

250

250

-

föreningspool Tjörn

120

125

-

föreningspool Ale

120

125

-

information

10

10

-

föreläsningar

40

45

-

utbildningsinsatser (exkl. utb. i projekt)

10

10

-

ESF-projekt

-

utrymme för nya innovativa insatser

0

670

824*

1100
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Utvärdering

0

0

Adm. inkl. styrelse
Tjänsteman
-

lön, resor, utb., telefon, data

835

860

-

Arvoden samt andra ersättningar

134

138

-

Övriga omkostnader, resor, utbildning,
konferenser, förtäring vid styrelsemöte
m.m.

Styrelsen

Köp av Ekonomiadministration
Köp av SUS-insats och gemensam information i VG
Kostnad för revisorer

35

40

65

70

40

40

50

55

Total summa

7040

6347

Över-/underskott +/-

+ 200

+ 218






TOTAL BUDGET FÖR 2014 ÄR 7 240 tkr
TOTALBUDGET FÖR 2015 ÄR 6 565 tkr
Nya uppdraget innebär att Utgångspunkten ska ta emot ungdomar från
SOF:s hela geografiska område.

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
Finansiell samordning ska följas upp och utvärderas ur olika perspektiv både på lokal
och regional nivå. Utvärderingarna ska fokusera på effekter för individ, organisation
och samhälle. Statskontoret har regeringens uppdrag att genomföra den nationella
utvärderingen.
Uppföljning kan ses som en kontinuerlig och systematisk återföring av resultat medan
utvärderingen är bredare och kan omfatta både studier av processer och resultat.
För varje startad insats/aktivitet ska en plan finnas med i upprättat
Avtal/Uppdragsbeskrivning hur uppföljning/utvärdering ska göras.
På nationell nivå finns SUS, System för Uppföljning av Samverkan inom
rehabiliteringsområdet.
SUS är ett webbaserat system för att följa upp resultat av samverkan och finansiell
samordning inom rehabiliteringsområde på individnivå. SUS ska användas när minst
två av de aktuella myndigheterna kommer överens om en samverkan, varav staten
måste vara minst en part.
Utvärderingsföretaget payoff.nu har utvärderat ett antal projekt åt vårt
Samordningsförbund. Dessautvärderingar som gjorts finns att ta del av på
Samordningsförbundets hemsida www.sofvg.se/alvochkust samt vår gemensamma
hemsida för samtliga Samordningsförbund i länet www.samverkanvg.se .
Kungälv 2013-11-21
Per Liljebäck
Förbundschef Samordningsförbundet
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