Ansökan om medel
Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett)
Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet genom lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
Målgruppen för insatser inom den finansiella samordningen utgörs av medborgare i arbetsför ålder (1664 år). Dessa ska vara i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande
parterna för att kunna uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga.
Ansökan kan göras för:
 att testa och pröva nya professioner/tjänster, arbetssätt/metoder och organiseringar som inte
finns idag
 kostnader som gör det möjligt att utveckla samverkan, t ex lokaler, administration, samordnare
 kostnader för kompetensutveckling där samverkan sker med minst två myndigheter/parter
Ansökan ska vara undertecknad av huvudmännens representanter och lämnas till förbundets
verkställande tjänsteman som bereder ärendet och är föredragande inför förbundsstyrelsen.
Tjänstemannen står också till förfogande för parterna vid ev frågor.
Namn på
verksamhet/
projekt/insats
Bakgrund/Problembeskrivning

Beskrivning

Mål

Ansvar och
relationer
> Implementerings
plan
>SUS-ansvarig
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Kostnader och
Finansiering
> Ansökta medel
> Egen finansiering

Specifikation av kostnader:
Resurser

År 2011

År 2012

År 2013

Summa

Total:

Utvärdering och
resultatspridning

Styrgrupp

Förväntat resultat

Övrigt

Ja

Nej

Utförligare projektbeskrivning bifogas med denna ansökan ?
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Underskrifter:
__________________________
Myndighet/Namnförtydligande

__________________________
Myndighet/Namnförtydligande

__________________________
Myndighet/Namnförtydligande

__________________________
Myndighet/Namnförtydligande

___________
Datum
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Bilaga till ansökan om projektmedel (Prop 2002/03:132)
Den centrala uppgiften för samordningsorganet är att finansiera olika slags åtgärder som skall
underlätta för personer i målgruppen att uppnå förmåga till eget förvärvsarbete. Det bör påpekas att
samordningsorganet inte skall fatta beslut om att finansiera insatser i det enskilda fallet.
Samordningsorganet kan utifrån den analys man gör av målgruppen och dess stödbehov göra en
behovsprioritering och på grundval av denna besluta om finansiering av tjänster och
rehabiliteringsinsatser, som skall erbjudas målgruppen. Huvuduppgiften för samordningsorganet är att
samordna de samverkande parternas resursinsatser med avseende på åtgärder som riktar sig till
målgruppen, vilket innebär att det är de samverkande parterna som svarar för rehabiliteringsinsatserna.
Dessa har,liksom idag ett kvalitetsansvar för de insatser som man beviljar enskilda personer. De
samverkande parterna kan i samma omfattning som i dag i sin tur välja att upphandla tjänster eller
insatser, som man sedan beviljar enskilda personer. Däremot ankommer det inte på samordningsorganet
att svara för offentlig upphandling av insatser eller andra aktiva åtgärder som riktar sig till enskilda
personer. Dess uppgift är i stället att genom finansiering samordna parternas resursanvändning med
avseende på målgruppen för samordningen.
De samordnade resurserna skall kunna användas för sådana slags insatser som ligger inom de
samverkande parternas samlade ansvarsområde.Avgörande för vilka åtgärder som kan finansieras av
samordningsorganet är om insatserna är förbehållna personer i målgruppen för finansiell samordning.
De insatser som bedrivs inom ramen för finansiell samordning bör, enligt regeringens uppfattning,
bedömas och värderas utifrån de gemensamma samverkansmålen, dvs. de mål som samordningsorganet
anger för sin verksamhet. Uppföljning och utvärdering skall således vara en prioriterad uppgift för
samordningsorganet.
Uppföljning och utvärdering skall ske löpande och på ett sådant sätt att behovet av tillförlitlig
uppföljning på både lokal och nationell nivå säkerställs. Vidare bör uppföljning och utvärdering vara en
integrerad del av verksamheten så att resultaten och erfarenheterna blir till nytta för den pågående
verksamheten. Det är särskilt viktigt med återkoppling till berörd personal för att därmed kunna se
nyttan på handläggar- och verksamhetsnivå. Samtidigt som samverkansparterna har ett ansvar för den
lokala utvärderingen är det lämpligt att fristående expertis anlitas i utvärderingsarbetet. Sådan
fristående expertis kan vara universitet och högskolor eller konsulter. Det är viktigt att den som svarar
för den nationella utvärderingen även stödjer de lokala utvärderingarna så att en nationell jämförelse
underlättas.
Regeringen vill understryka att medlen inom den finansiella samordningen inte heller får användas för
att täcka kostnader för försörjningsstöd.Kostnader för försörjningsstöd skall finansieras på sedvanligt
sätt av den huvudman som beviljar förmånen.Regeringen anser att det är av särskild vikt att åtgärderna
utvärderas så att det skapas förutsättningar för kontinuerlig återkoppling och utveckling av insatser som
krävs för att återställa eller öka den enskildes arbets- och funktionsförmåga.
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Avslutningsvis vill regeringen lämna några konkreta exempel på möjliga utvecklingsinsatser inom ramen
för den finansiella samordningen:
– Kartläggning och analys av behov, problem och flaskhalsar i de olika systemen med syfte att
utveckla och skapa en struktur för de insatser som kan bedrivas inom ramen för den finansiella
samordningen. Utveckling och implementering av metoden gemensam individuell handlingsplan. Om
berörda aktörer tillsammans med den enskilde i ett tidigt skede kan utforma en gemensam
handlingsplan som tydligt anger såväl målsättning som vilka åtgärder respektive samverkanspart skall
vidta, skapas förutsättningar för en effektiv och funktionell rehabiliteringsprocess. Planeringsarbetet
genomförs av den enskilde tillsammans med dennes befintliga nätverk, dvs. hälso och sjukvårdspersonal
samt handläggare från berörda myndigheter med ansvar för olika steg i rehabiliteringsprocessen. Vid
komplexa frågeställningar kan ansvaret för den gemensamma planeringen övergå till specialiserade
arbetsgrupper (samarbets- eller bedömarteam) bestående av personal från de aktuella verksamheterna.
Det är mycket angeläget att arbetet präglas av delaktighet och samtycke från den enskilde. Samarbetseller bedömarteam kan rätt använda vara ett utmärkt sätt att hjälpa den enskilde i hans eller hennes
rehabilitering. Detta arbetssätt kräver dock ett ytterst professionellt förhållningssätt från
myndigheternas sida för att undvika att enskilda individer känner att de hamnar i underläge i
förhållande till myndigheterna. Det är också viktigt att myndigheterna är medvetna om att detta sätt
att arbeta inte passar alla individer och att man måste visa en stor lyhördhet för individens önskemål
och behov
− Utbildnings- och informationsinsatser med fokus på att förbättra samarbetet mellan olika
personalgrupper samt klarlägga respektive aktörs uppdrag och ansvar inom ramen för den samordnade
planeringen.
− Finansiering och utveckling av särskilda insatser eller projekt såsom kombinerade
arbetsträningsverksamheter för långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna och personer med sociala
problem. För dessa projekt kan samverkansparterna behöva samlokalisera personalresurser samt
anställa projektledare.
− Vid behov förstärka verksamheterna med extra personalresurser, till exempel
rehabiliteringssamordnare vid försäkringskassan, arbetsterapeut vid arbetsförmedlingen eller kurator
vid vårdcentralen.
− Uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder för ställningstagande till hur
rehabiliteringsarbetet för den aktuella målgruppen kan och bör utvecklas vidare
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