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Utvärderingspolicy
1. Inledning
Samtliga insatser och projekt som finansieras med förbundets medel ska följas
upp och utvärderas1. Utvärderingen ska fokusera på utveckling och att förstärka
de processer och metoder som syftar till samverkan samt på kvalitativa och
ekonomiska vinster för individ, organisation och samhälle.
2. Syfte
Ett syfte med utvärdering är att undersöka om en insats har gett ett sådant
resultat att det kan tillvaratas inom ordinarie verksamhet. Resultat ska mätas
både ur individ, - organisations – och samhällsperspektiv.
Utifrån ett lärandeperspektiv är utvärdering ett instrument för att förbättra
samverkan genom att återföra erfarenheter av pågående och genomförd
verksamhet.
3. Utvärderingskriterier
Följande frågeställningar kan användas som utgångspunkt i en utvärdering.
- Vilka effekter har insatsen haft på individnivå för berörd målgrupp av
insatsen?
- Vilken betydelse och effekt har insatsen haft för samverkande parter på
organisationsnivå?
- Vilken effekt och grad av samhällsnytta har insatsen haft?
- I vilken grad har insatsen nått måluppfyllelse?
- Vilken grad av genomförbarhet har insatsen haft?

4. Vägledande principer för utvärderingsverksamhet
1. Utvärderingar bör genomföras i en anda av öppenhet och
samverkan och med samtycke.
2. Utvärderingar bör genomföras med beaktande av objektivitet och
opartiskhet. Med objektivitet avses att en klar åtskillnad görs mellan
värdeomdömen och faktautsagor och att faktautsagorna grundas på
tillförlitliga observations- och slutledningsmetoder.
3. Utvärderingar bör vara öppna för insyn. För att säkerställa
öppenhet bör de metoder för datainsamling och analys som används i
utvärderingar klart redovisas i utvärderingsrapporterna. I
utvärderingsrapporter måste värdeomdömen och rekommendationer
klart särskiljas från sakpåståenden.
4. Utvärderingen utgör en integrerad del av insatsen. Projekt och
processer ska planeras med tanke på utvärderingen. Uppföljning och
utvärdering ska ske löpande under projekttiden.
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Precisering av begreppen uppföljning och utvärdering – se Riktlinjer för samverkansmedel.
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5. Rapportering och spridning
Resultatet av en utvärdering ska spridas till alla intressenter och tilltänkta
användare. Samtliga rapporter ska publiceras i kronologisk ordning på
förbundets hemsida. Vid publicering av en enskild rapport, ska
samordningsförbundets intressenter informeras. Samordningsförbundet ska följa
upp hur erfarenheter från projekten tillvaratas.
6. Implementering
Utvärderingen bör ge underlag till ett eventuellt tillvaratagande av insatsen för
implementering i ordinarie verksamhet.
7. Samhällsperspektivet
I utvärderingen av en insats ska alltid samhällsperspektivet lyftas fram. Detta
medför att resultat, om än negativa ur ett organisatoriskt perspektiv, ska ses ur
ett samhälleligt perspektiv i syfte att tydliggöra kortsiktig och långsiktig effekt
med enskilda insatser.
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