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Bilaga	A.		
Måluppfyllelse	av	åtaganden	i	verksamhetsplanen	och	i	finansierade	projekt		
–	med	utgångspunkt	från	uppdrag,	vision	och	formulerad	viljeinriktning.	
	
I årsredovisning för samordningsförbundet Finsam Gotland 2017 ingår sammanställning av de 
insatser förbundet finansierat under året. Där framgår också målgrupper, projekttid, mål och 
resultat för enskilda insatser.  
 

Samordningsförbundet Finsam Gotland bildades 2007. Det kan därför vara intressant att kort se 
hur insatserna fördelas med avseende på uppdrag och uttalad viljeinriktning.  
Sammanfattningsvis kan sägas förbundets verksamhet nu står på fyra stadiga ben: Individinriktad 
projektverksamhet, att arbeta med strukturer, kompetensutveckling/information samt nätverk. 
 

UPPDRAGET:	
Uppdragets utgångspunkten är att verksamheter som förbundet finansierar ska komplettera 
parternas ordinarie verksamhet. Målgrupp är personer som behöver stöd från minst två av 
parterna för att nå egen försörjning. Genom samordningsförbundet får parterna – enkelt uttryck 
– tillsammans möjlighet att utforska och genomföra insatser man inte har möjlighet till på egen 
hand.  
 

I förbundets formulerade verksamhetsidé beskrivs detta på följande vis: 
Samordningsförbundets övergripande mål är att bedriva finansiell samordning inom rehabiliterings-
området så att de aktuella samhällsresurserna effektiviseras till nytta för invånarna på Gotland.  
 

Syftet är dels att underlätta för målgruppen att uppnå eller förbättra sin förmåga till 
förvärvsarbete, dels att underlätta en effektiv resursanvändning. 
 

Ur individperspektiv innebär detta att personer med behov av samordnad rehabilitering erbjuds 
individuell handlingsplan med samhällets samlade kompetenser, insatser och lösningar. Förväntat 
resultat är ökade möjligheterna till en egen försörjning och ökad livskvalitet. 
 

För samhället är syftet att optimera de samlade resurserna, genom att fler kommer i arbete. 
Förväntat resultat är en större effektivitet och att resurser frigörs för angelägna behov. 
	

GENOMFÖRANDE:	
	

Individinriktade	projekt	
Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och 
rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att 
finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.  
 

FinsamGotlands stora satsning JobbSam startade 2014 och bygger på samstämmiga erfarenheter 
från tidigare och då pågående projekt och verksamheter: Att erbjuda deltagaren nära stöd över tid 
i samband med arbetsträning och förberedande arbetsträning är avgörande. Detta erbjuds inte 
inom ramen för parternas ordinarie uppdrag - trots att man i ser att det är verksamt.  
 

I JobbSam kombinerar också myndigheterna resurser och kunnande och därmed blir stödet till 
individen effektivare. Ytterligare en utpekad framgångsfaktor är samlokalisering, där parterna 
finns representerade på samma plats, vilket ger förutsättningar till snabba svar på frågor som har 
stor betydelse för deltagarens utveckling – att rustas mot arbetsmarknaden. 
 

Projektet utvärderades utvärderats 2016, där också deltagarnas synpunkter givits plats.  
Under 2017 har verksamhetsplanen omarbetats, med tydligare tidssättning och mål. Hela 
verksamheten har fått ett konsultativt uppdrag. Det är särskilt tydligt när det gäller 
ärendegruppen (bedömningsteam) som i sin nya roll implementerats och finansieras av parterna. 
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Strukturella	förutsättningar	
Samordningsförbundet FinsamGotland stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa 
strukturella förutsättningar för god samverkan mellan parterna/myndigheterna, med individen i 
fokus.  
 

Projektet LärSam har just denna inriktning. Här handlar det om metodutveckling kring 
målgruppen unga med komplex problematik – med fokus på övergången mellan skola och vidare 
mot arbetsliv. I målgruppen för insatsen finns unga med aktivitetsersättning, en grupp som på 
Gotland är påtagligt stor i förhållande till befolkningens storlek. Projektet är under avslut med 
finsamfinansiering. Dock övergår det till att bli ett direkt individstödjande projekt med 
finansiering från ESF (Europeiska Socialfonden). 
 

Andra exempel på insatser med syfte att underlätta samarbeten och brobyggande mellan Finsams 
parter är kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 
 

Föreläsningarna under seminariedagarna Inspiration Finsam erbjuds alla anställda inom 
Finsams parter samt samarbetsparters. Detta har blivit en väl etablerad och uppskattad 
mötesplats för gemensam kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte.  
 

Därutöver arrangeras regelbundna frukostmöten kring parternas och målgruppens kärnfrågor, 
Till dessa bjuds också allmänheten bjuds in genom annons i lokalpress. 
 

Genom satsningen på MI- motiverande samtal – skapar vi en gemensam kunskapsplattform 
för en evidensbaserad metod, som kommer deltagare/kunder/klienter ed till direkt nytta. 
 

Slutligen är instruktörsutbildning inom området Första hjälpen till psykisk hälsa. Här är syftet att 
fler ska kunna ge stöd mot tidiga insatser vid psykisk ohälsa. Tidiga insatser minskar risken för 
utanförskap och långa sjukskrivningar.  
 
VISIONEN:	
 
Följande Vision för FinsamGotland har formulerats för att förtydliga och belysa samordnings-
förbundets mål, syfte och uppdrag på Gotland.   
Visionen antogs av FinsamGotlands styrelse den 5 december 2011 och reviderades november 
2014. 

 
I visionen kan vi nu konstatera att det blir svårt att mäta hur just FinsamGotlands verksamhet 
bidragit till att minska andelen gotlänningar som uppbär ersättning från socialförsäkringssystemen. 
Det finns många andra händelser som påverkar resultatet. Den rådande konjunkturen med låg 
arbetslöshet är ett exempel – liksom förändrade regelsystem och hur dessa tolkas. När det gäller 
unga vuxna minskar gruppen numerärt av rent demografiska skäl. 
 

Dock kan vi konstatera att vi genom JobbSam har byggt upp en modell där många deltagare 
uppnått målet egenförsörjning genom arbete eller studier. Och att detta är en målgrupp som står 
mycket långt från arbetsmarknaden när de skrivs in i projektet  
 

 

 

Människor med funktionsnedsättning/arbetshinder är en del av arbetsliv och samhälle på Gotland.  
På Gotland ska ingen falla mellan stolarna. 
 

År 2017 har FinsamGotlands verksamhet bidragit till att andelen gotlänningar som uppbär ersättning från 
socialförsäkringssystemen (arbetslöshetsersättning, försörjningsstöd eller annan ersättning) har minskat.  
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Samtidigt som visionen formulerades antogs en lista över målsättningar för verksamheten. Nedan 
följer aktuella insatser 2018, kopplade till dessa mål. Insatserna presenteras mer detaljerat i 
årsredovisningens avsnitt 1.4 Måluppfyllelse och resultat. 
 

• Samverkan leder till att resurserna utnyttjas effektivare. Flerpartssamverkan är en del av parternas 
vardag. Det har blivit systematik i samarbetet kring de många – inte bara de få – i projekten.  
Aktuellt under 2017:  
Projektet JobbSam, med både individstöd och strukturell myndighetssamverkan 
MI-utbildning av personal som möter Finsams målgrupper, ger systematiskt ”stöd 
till de många”. 
LärSam: Strukturella insatser som ska komma en större prioriterad målgrupp till nytta. 
 

• Vikten av utbildning understryks av Finsam som en central byggsten för att rusta människor för egen 
försörjning. 
Aktuellt under 2017:  
En viktig samverkanspart i Finsamarbetet är Region Gotlands förvaltning Utbildning 
och arbetsliv (UAF), med representation i styrelse beredningsgrupp, projekt och 
verksamheter. 
Studier är ett självklart alternativ som presenteras för deltagare i JobbSam och som 
målsättning i projektet LärSAm. 

 
• FinsamGotland är en arena för kunskapsöverföring mellan parterna.  

Aktuellt under 2017:  
Föreläsningsdagarna Inspiration Finsam  
Finsams frukostmöten 
Förbundets aktiva medverkan som arrangör för arrangemanget FINSAM i Almedalen 
Instruktörsutbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa. 
 

• FinsamGotland är ett känt föredöme på nationell nivå och ett försöksområde för nationella projekt.  
Aktuellt under 2017:  
FINSAM i Almedalen 
Projektet Öppen data Gotland 
Aktiv medverkan i nätverk mellan samordningsförbund. 

 
• Näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer är naturliga samarbetspartners som bidrar med 

att skapa arbetstillfällen för personer med behov av särskilt stöd.  
Aktuellt under 2017:  
JobbSam samarbete med arbetsgivare i samband med arbetsträning 
Finsams pris till arbetsplats som Priset ska lyfta fram arbetsgivare/arbetsplatser som 
underlättar för personer ur Finsams målgrupper att komma in på arbetsmarknaden.  
Som en del av Finsams årliga pris ingår föreläsning med hjärnkollsambassadör för 
personal vid vinnande arbetsplats.  

 
• FinsamGotland arbetar aktivt med att ge arbetsgivare kunskap om människor med 

funktionsnedsättning.  
Aktuellt under 2016:  
Som en del av Finsams årliga pris ingår föreläsning med hjärnkollsambassadör för 
personal vid vinnande arbetsplats.  
Inbjudan till föreläsningar under Inspiration Finsam. 
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• Medarbetarna inom de medverkande parterna ser FinsamGotland som en viktig 
resurs till ordinarie verksamhet.  
Att Finsam är en känd samarbetspart inom området arbetsmarknadsinriktad 
rehabilitering på Gotland. Förutsättningarna är också goda, med tanke på 
myndigheternas organisation och närheten.  
Under seminariedagarna Inspiration Finsam erbjuds många information om 
samordningsförbundets verksamhet och uppdrag. 
Förbundets hemsida: www.finsamgotland.se är välbesökt och används som 
informationsplattsform för all verksamhet ovan. Från webbplatsen tas anmälningar 
emot till utbildningar och föreläsningar. 
 

Mer detaljerad information återfinns i årsredovisning och dess bilagor. 
 
 
 
 
	


