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Nora, Hällefors, Ljusnarsberg och Lindesbergs kommuner.
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Verksamhetsplan 2009
Under 2009 skall verksamheten i samordningsförbundet utvecklas ytterligare. Administrativa
rutiner fungerar och verksamhet skall finansieras i alla fyra kommunerna. Förbundet ska särskilt
ta initiativ till diskussion om fortsatta insatser i Ljusnarsberg.
Årets budgetmedel samt överskottet från 2008 år kommer utöver praktiksamordningen i
huvudsak att användas till att under våren 2009 utvärdera och stödja implementering av pågående
projektverksamheter.

Inventering av resurser och behov
Behovsinventeringen som gjordes inför samordningsförbundets bildande kommer att följas upp
för att se om slutsatserna där fortfarande gäller.

Finansierade verksamheter
Projekt Ungdomscoach i Hällefors är i sitt sista år och skall utvärderas under hösten 2009.
Projekten Epsilon och Sigma stöds under årets fyra första månader för att ge tid till utvärdering
och implementering.
Delfinansiering av praktiksamordnarna i Lindesbergs, Hällefors och Nora kommuner ska fortsätta
på samma vis som under 2008 med den skillnaden att Lindesbergs kommun får sitt bidrag ökat då
man anställt ytterligare en praktiksamordnare. Förbundets beslut om finansiering av
praktiksamordnarna grundas på projektansökningar och avtal med respektive kommun.
Under år 2009 väntas Lindevillans ansökan om bidrag för en utveckling av samverkan med andra
parter. Ansökan från Lindevillan är ömsesidigt beroende av fortsättningen för Epsilon- och
Sigmaprojekten som avslutas under våren varför beslut i dessa ärenden ska tas vid ett och samma
tillfälle.

Uppföljning och utvärdering
Samtliga projekt, genom fortsättningsansökningar och nya ansökningar, som beviljas medel 2009
kommer att utvärderas av extern kompetens. Detta är mycket väsentligt som beslutsunderlag inför
implementering av projekten i ordinarie verksamheter.
Alla verksamheter som beviljas medel ska registrera i SUS, Arbetsförmedlingens,
Försäkringskassans och Socialstyrelsens gemensamt utformade system för uppföljning.
Erforderliga beslut för att kunna genomföra detta har tagits hos respektive projektägare.
Förbundets uppföljnings- och utvärderingspolicy införs genom avtal i alla verksamheter som
förbundet stödjer.

Fortsatt utveckling
Styrelsen skall fortsätta diskussionen om hur det finansiella samordningsförbundet kan
underlätta myndighetsgemensamt rehabiliteringsarbete. Förbundet kommer att föra dialoger med
ägarna under våren samt fortlöpande med den Länsdelsgemensamma Samverkansgruppen.
Avsikten är att hitta nya områden/former för samverkan som är lämpliga att stödja.

Omvärldsbevakning
Förbundet ska bevaka vad som händer i omvärlden inom rehabiliteringsområdet, både inom och
utom landet. Särskilt intressant för den närmaste tiden är att skaffa kännedom om den s.k. sociala
ekonomin, vilken väntas få ett allt större utrymme inom rehabiliteringsområdet.
En inventering av vilka rehabiliterande verksamheter som redan finns inom SOFINTs område ska
göras.

Nätverk
Informationsutbytet och samarbetet med de finansiella samordningsförbunden i västra länsdelen,
Örebro, södra Dalarna och norra Västmanland kommer att fortsätta. Verkställande tjänstemannen
deltar i nätverksträffar etc.
Under 2008 har ett förbund startats i södra länsdelen varför kontakt kommer att sökas även med
detta. Ett område som vi ska arbeta gemensamt med de andra förbunden i nätverket är
”Uppföljning och utvärdering”.

Information
Förbundet ska delta i olika nätverk, sprida information såväl direkt till samverkansparter och
andra intressenter såsom handikappråd och föreningar. En informationsplan ska fastställas.

