BESLUT OM VISION OCH VERKSAMHETSIDÉ MM SAMORDNINGSFÖRBUNDET NNV SKÅNE

Bakgrund
Under 2018 arbetade både förbundets styrelse samt utvecklings- och
beredningsgrupp tillsammans med förbundschef och Laurence Flynn från
Futurum Design för att utveckla en gemensam grund – vision, verksamhetsidé,
strategiska inritningar och målbild mm. Arbetet mynnade ut i att styrelsen i
september 2018 togs beslut om förbundets
•
•
•
•
•
•

Vision
Verksamhetsidé
Målbild
Strategiska inriktningar
Särskilt prioriterad behovsgrupp
Insatser

Samordningsförbundet NNV Skåne har beslutat:

-

Att förbundets vision är
•

-

Tillsammans samverkar vi för att skapa möjligheter att
utvecklas.

Att förbundets verksamhetsidé är
•

Förbundets uppgift är att hitta lösningar och redskap för att
förändra och förbättra människors livssituation.

0723-74 74 47

Importgatan 1, 262 73 Ängelholm

www.finsamnnvskane.se

-

Att förbundets målbild är
•

-

Hitta nya gemensamma lösningar för att öka graden av
självförsörjning genom sysselsättning.

Att förbundets strategiska inriktningar är
•
•
•

Att arbeta proaktivt med tidiga insatser.
Att stärka samverkan mellan förbundets parter.
Att öka andelen individer i arbete och/eller studier.

-

Att förbundets målgrupp är personer, i förvärvsaktiv ålder 16–64 år, som
är i behov av insatser från flera av de samverkande parterna.

-

Att särskilt prioriterad behovsgrupp är
•

Personer med komplex problematik som har eller riskerar
långvarigt utanförskap.

-

Att närmare precisering av särskilt prioriterade behovsgrupper
genomförs utifrån kontinuerliga behovskartläggningar och
behovsanalyser som följer upp förändringarna hos målgruppen.

-

Att förbundets uppgift är att både stödja individer i behov av samordnat
stöd och att underlätta samverkan mellan parterna. Förbundet se att
strukturinriktad verksamhet är lika viktig som individinriktade insatser.
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-

Att förväntade effekter av individinriktade insatser finansierade av
förbundet är
o

o

o

Att processer med individinriktade insatser ska leda till att
andelen deltagare i arbete och/eller studier ökar och att
självförsörjningsgraden ökar.
Att när det gäller varaktighet, ska deltagarnas behov av offentlig
försörjning minskat efter en insats och minskningen ska kvarstår
efter tre respektive sex månader.
Att andra effekter kan vara bl.a. ökad livskvalitet och
självständighet, stärkt social kompetens, ökad motivation att
aktivera sig, minskad fysisk begränsning och bättre
handlingsberedskap, stärkt självkänsla och ökat välbefinnande.

-

Att förväntade effekter av strukturinriktade insatser finansierade av
förbundet är:

-

Att de strukturinriktade insatserna ska syfta till att stärka samverkan
mellan myndigheterna och öka kunskapen om olika gruppers behov av
rehabilitering samt stöd.
Att effekter av de strukturinriktade insatserna ska följas och inriktas på
att beskriva och analysera – hur samverkan, samordning och samarbete
mellan de samverkande parterna har utvecklats och vilken effekt eller
nytta de har.

-
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