Kriterier för beredningsgruppen i ansökansprocessen
Övergripande inriktning
Insatserna inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade medicinska, sociala och/eller arbetsinriktade rehabiliteringsinsatser. Insatserna ska syfta till att uppnå eller förbättra förmågan att utföra
förvärvsarbete och att kunna försörja sig.
Insatserna inom den finansiella samordningen ska också syfta till en strävan efter en effektiv användning av gemensamma resurser. Kunskaper och erfarenheter ska tillvara tas, samt goda exempel, såsom metoder och arbetssätt implementeras i ordinarie verksamhet.

Kriterier mot vilka inkomna projektansökan och idéskisser värderas mot
Insatserna måste bygga på erfarenheter och engagemang som finns inom de
fyra samlade medlemmarna.
Chefer har ett ansvar att ge stöd och skapa goda förutsättningar
För att insatserna ska vara effektiva är det väsentligt att de grundas på en behovsanalys och en analys av vad som blir hinder för den enskilde på grund av
brister i samverkan
Samverkansinsatserna ska inte lösa brister i de egna organisationerna eller ta
över verksamhet som ligger inom dessa organisationers ansvarsområde. Följande prioritering ska användas:
1. Uppdrag som inte finns inom linjeorganisationerna.
2. Uppdrag som för närvarande inte prioriteras.
3. Uppdrag som medför extra kostnader.
Den enskildes samordnade behov som samordningsförbundets insatser ska
syfta till att möta, definieras som ett behov, eller ett potentiellt behov, av rehabiliteringsinsatser från minst två av förbundets parter
Projekt riktade till enskilda ska ägas av någon, eller några, av förbundets medlemmar
Verksamheten ska innebära ett nytt sätt att arbeta/samarbeta och/eller vidareutveckla (inte mer av redan befintlig verksamhet)
Utgångspunkten ska vara att bygga insatser på människors egen styrka och ge
dem verktyg att själva kunna hantera sin situation. Vi ska se möjligheter och
inte bara hinder
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En god regel kan vara att börja i liten skala för att växa i takt med att kunskaper
och erfarenheter vinns
Att ta vara på klienternas egna erfarenheter och kunskaper är en nödvändig
förutsättning för att insatser ska lyckas
Frivilligorganisationerna kan utgöra en viktig resurs
Utvärdering ska ske av samverkansinsatserna, vilket ska planeras redan innan
verksamheten påbörjas
Utveckla metoder inom det förebyggande arbetet
Gemensamma utbildningar har visat sig vara en bra metod för att få igång diskussioner mellan myndigheterna när det gäller hur man bäst ska samverka runt
enskilda individer

Rutin för beredningsgruppen i utformande av underlag till styrelsen
Underlag från beredningsgruppen till styrelsen avseende projektansökan utgår
från de riktlinjer Samordningsförbundet Västerås har, via verksamhetsplanen
lämnat till beredningsgruppen. Beredningsgruppen har valt, som en rutin i beredningsprocessen, att förtydliga hur underlaget formas utifrån de övergripande
riktlinjerna i verksamhetsplanen och det uppdrag styrelsen har fått från huvudmännen enligt förbundsordningen.
För det första bedöms projektansökan ur ett individperspektiv, dvs. huruvida
projektansökan, i högre eller lägre utsträckning når individer med samordnade
behov så att dessa kan förbättra sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och
därigenom stärka sin egen försörjning. För det andra bedöms hur projektansökan, i högre eller lägre utsträckning, underlättar en effektiv resursanvändning
mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstinget Västmanland och
Västerås stad.
Förutom dessa kriterier bedömer beredningsgruppen även hur projektansökan
särskilt möter kriteriet "att inte lösa brister i de egna organisationerna eller ta
över verksamhet som ligger inom dessa organisationers ansvarsområde" (se
ovan, tredje punkten). Även projektets implementeringsplan kommenteras. Därefter sammanfattas beredningsgruppens rekommendation till styrelsen.
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