Bilaga 2 Årsredovisning 2020

Aktiviteter kopplade till målsättningar och arbetsområden i
verksamhetsplanen 2020
Arbetsområde
Finansiering
och stöd till
individinriktade
insatser/projekt

Aktiviteter
- Förbundet har finansierat/medfinansierat sex individinriktade
insatser med ca 471 unika deltagare. Under 2020 har en ny insats
startat.
- Insatserna erbjuds regelbundna projektledarträffar, processtöd,
kontinuerlig uppföljning och förbundet deltar regelbundet i alla
styrgrupper.
- Erbjudit medarbetare återkommande digitala
erfarenhetsutbyten i syfte att stärka inkluderingsperspektivet i
alla insatser.
- Arrangerat två gemensamma kompetens- och utvecklingsdagar
för alla medarbetare i finansierade insatser.

Finansiering av och
stöd till
strukturinriktade
insatser

- Kansliet stödjer insatser i frågor gällande samverkan och
samordning. Under hösten har dialog bl.a. inletts med Huddinge
kommuns biståndsenhet för att se över hur övergångar från Daglig
Verksamhet till arbetsliv kan förbättras.
- Under året har 11 kunskapsseminarium varav 10 digitala med
totalt 653 deltagare arrangerats.
- Ett särskilt metodstöd stödjer och utvecklar metoden IPS och
upprätthåller samverkanforum kring målgruppen och arbetsmetoden. Metodstödet finansieras av Samordningsförbundet och
tillhandahålls av Botkyrka kommun.
- Förbundet har rekryterat en tjänstedesigner i samverkan med
Samordningsförbundet Södertälje för att utveckla användarcentrerad verksamhetsutveckling.
-Processtöd och finansiering till Huddinge kommuns Förstudie
Unga Huddingebor.
- Insatskatalogen har fortsatt utvecklats för att sprida kunskap om
offentlig sektors insatser inom arbetslivsinriktad rehabilitering.
Styrelse och beredningsgrupp har även introducerats till
välfärdsguiden som är under utveckling av Samordningsförbundet
Centrala Östergötland.
-Aktivt samverkansarbete lokalt och regionalt utifrån
Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag och organisering.
- Aktivt arbete med digitala kommunikationsplattformar ex.
videomöten, hemsida, Linkedin, nyhetsbrev samt deltagit i
Vinnovas nationella Innovationsvecka.
- Kansliet arrangerar och deltar i nätverk/möten/plattformar
inom området arbetslivsinriktad rehabilitering. Som exempel kan
nämnas aktivt deltagande i samverkansforum på Fittja
Vårdcentral, ledningsgrupp för personliga ombud Huddinge,
samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedling.
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Arbetsområde

Aktiviteter

Behovsanalys,
kartläggning och
omvärldsbevakning

- Beredningsgruppen och kansliet arbetar kontinuerligt med att
bevaka samverkansbehov och genomföra omvärldsanalys för att
utveckla förbundets uppdrag.
- Förbundet har varit ett stöd till Huddinge Kommun i
framskrivandet av en ansökan till Europeiska Socialfonden (ESF)
för finansiering av förstudien Startplats Ung. Ansökan har beviljats
och förstudien genomförs våren 2021.
- Förbunden i länet har återkommande dialogmöten med
Regionens Hälso- och sjukvårdsförvaltning.
- Förbundet har arbetat med möjligheten till nätverket för
utvecklingsledare inom kommunerna, 2020 har nätverk inom
Huddinge kommun startats.
- Kansliet har deltagit i flertalet konferenser och seminarier, bland
annat avseende brukarinflytande och tjänstedesign.

Uppföljning och
utvärdering

- Finansierade insatser följs upp genom SUS och kompletterande
enkäter till deltagare och remitterande parter.
- Extern utvärdering av MIA-projektet slutfördes under 2020.
- Förbundet tillhandahåller en gemensam regional utredare i MIA
Vidare.
- Förbundet deltar i utvecklingsarbetet med att ta fram indikatorer
för framgångsrik samverkan.
- Förbundet följer den nationella utvärdering som genomförs av
ISF.
- Aktivt arbetet utifrån förbundets inkluderingsplan.
- Startat avvikelserapportering inom de finansierade insatserna.
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