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INSTRUKTIONER för ansökan 

Individinriktad insats inom samordningsförbundet 

(Detta är en bilaga till mall för ansökan om Individinriktad insats inom samordningsförbundet. Denna 

kan ses som en information och ett stöd vid ifyllandet av ansökan. Lägg gärna till ytterligare text under 

respektive rubrik eller komplettera med bilagor). 

Insatsägare: 
Här anges ytterst ansvarig organisation för insatsens genomförande. 
 

Samverkansparter: 
För att beviljas medel måste insatsen ske i samverkan mellan minst två av förbundets 
medlemmar (varav en är insatsägare). 
 

Beskriv syftet med insatsen: 
Här ska anges 

 Den övergripande inriktningen på arbetet 

 Vad det är ni vill uppnå 
 

Förbundets ändamål är att genom finansiell samordning underlätta eller förbättra 
möjligheterna till egen försörjning och/eller studier för individer som är i behov av 
samordnade rehabiliteringsinsatser. Förbundet ska också sträva efter en effektiv användning 
av gemensamma resurser och främja en positiv utveckling av verksamheten. 

 

Beskriv bakgrunden till och behovet av insatsen: 
Här ska anges: 

 Varför detta är en utmaning/behov som behöver lösas 

 Olika perspektiv på utmaningar/behovet utifrån de aktuella organisationernas ansvar 
och roller i sin ordinarie verksamhet 

 Vad konsekvenser troligen blir om utmaningen åtgärdas alternativt inte åtgärdas. 
 

De olika argumenten under denna rubrik ska vara kopplade till fakta (tex. statistik, 
kartläggningar, nyckeltal, analyser och/eller forskning). 

 

Beskriv målen med insatsen: 
Här ska anges: 

 Övergripande mål (tex. effektmål, kvalitetsmål och processmål) utifrån varje aktuell 
organisations ansvar och roll 

 Insatsmål/resultatmål (mål kopplade till aktiviteter/metoder inom insatsen) 

 Målen ska formulerade enligt SMART-modellen (Specifika, Mätbara, Accepterade, 
Realistiska och Tidsatta) 

 

Beskriv målgruppen för insatsen: 
Här ska anges: 

 De kriterier som ni ställt upp som definition av målgruppen 

 En bedömning av hur stor målgruppen beräknas vara totalt sett 

 En bedömning av hur många inom målgruppen som kommer att beröras av insatsen, 
uppdelat på kvinnor och män 

 Eventuella begräsningar gällande målgrupp  

 En bedömning av hur denna avgränsning påverkar kvinnor och män, tillgänglighet 
och mångfald.  
 

Målgruppen måste alltid kunna definieras inom ramen för individer med behov av 
samordnade rehabiliteringsinsatser. 
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Beskriv metod/metoder för insatsen: 
Här ska anges: 

 En tydlig beskrivning av momenten inom insatsen 

 En bedömning av hur dessa moment förhåller sig till respektive organisations ansvar 
och roll 

 Gränsdragningar och beröringspunkter med ordinarie verksamhet 

 Vad som specifikt innefattar och möjliggör samverkan kring den arbetslivsinriktade 
rehabiliteringen, inom de valda metoderna 

 Om metoden är könsneutral, eller om den påverkar män och kvinnor på olika sätt.  

 

Resurser – bemanning: 
Här ska anges: 

 Vilka personalresurser som ska tillsättas och deras huvudsakliga arbetsuppgifter 

 Vilka ordinarie personalresurser som ska användas och deras huvudsakliga 
arbetsuppgifter. 

 Styrgruppens bemanning och vem som är sammankallande i styrgruppen  

 

Ange budget/finansiering fördelar per år: 
Här ska anges: 

 Kostnader för personal, lokaler och övriga kostnader såsom utvärdering, 
spridningskonferenser, utbildning insatsmedarbetare, inköpta tjänster, utbildningar 
och övriga aktiviteter för deltagare, telefon- och IT-kostnader, resor, kostnader för 
tolk och informationsmaterial samt övrigt. 

 Egenfinansiering i form av löner, lokaler samt övriga kostnader. 
 

Totalkostnad för insatsen ska anges samt fördelat per år. 

 

Beskriv uppföljning och utvärdering och resultatspridning: 
Uppföljning är regelbunden och fortlöpande inhämtning av saklig, värderingsfri  och neutral 
information, med syfte att ge en samlad och översiktlig bild (en form av internkontroll). 
Utvärdering innebär en granskning och värdering som syftar till en djupare analys och 
förståelse. 
 

Uppföljning 
Här ska anges: 

 Vilken information som löpande ska samlas in och redovisas samt vilket systemstöd 
som ska användas 

 När första datainsamlingen kommer att utföras (fastställer basläget) 

 Hur ofta löpande information ska samlas in och redovisas till styrgruppen 

 Vem som ansvarar för att samla in och redovisa denna information 

 Hur uppföljningens resultat ska återkopplas till den ordinarie verksamheten 

 
Utvärdering 
Här ska anges: 

 Vem som ansvarar för utvärderingen 

 Inriktning och fokusområde för  utvärderingen på deltagar-, medarbetare och 
styrnings- och ledningsnivå 

 Hur utvärderingen s resultat ska återkopplas till ordinarie verksamhet 
 
Alla insatser ska registreras i SUS, Sektorsövergripande system för uppföljning av 
samverkans och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. I ansökan ska anges 
vem som ansvarar för att registrera uppgifter i SUS. 
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Beskriv på vilket sätt ansökan är förankrad – i de egna organisationerna och i 
den lokala samverkansgruppen: 
Här ska anges: 

 Hur förankringsprocessen gått till, dels mellan de aktuella organisationerna, dels 
inom den egna organisationen 

 Hur och när ansökan diskuterades i den lokala samverkansgruppen. 

 

Jämställdhets-, tillgänglighets- och mångfaldsperspektiv: 
Här ska anges: 

 Hur utmaningen/behovet ser ut utifrån ett manlig/kvinnligt perspektiv 

 Hur utmaningen(behovet ser ut utifrån ett tillgänglighetsperspektiv 

 Hur utmaningen/behovet ser ut utifrån ett mångfaldsperspektiv 

 Hur insatsen kan minska könsskillnader för aktuell målgrupp 

 

Behandlat i beredningsgruppen: 
Här anger förbundets kansli när ansökan behandlats i beredningsgruppen. 

 

Implementeringsplan - vid lyckat resultat: 
Här ska anges: 

 Om insatsen är sådan att implementering är aktuellt 

 Vad från insatsen som troligen är aktuellt att implementera hos respektive 
organisation 

 Vilken beslutsnivå som ansvarar för eventuell implementering hos respektive 
organisation 

 Vad i aktuella organisationers styrning (verksamhetsmål) som talar för eller emot en 
implementering av denna insats 

 Om det hos någon av de aktuella organisationerna planeras för en större 
omorganisation som kan försvåra implementeringen 

 Vid vilken tidpunkt som implementeringen behöver börja diskuteras för att ligga i linje 
med aktuell organisations budgetprocess. 

 

Underskrifter: 
Ansökan måste vara underskriven av alla aktuella parter för att kunna hanteras av förbundet. 
Alla underskrifter ska finnas på en originalhandling som skickas dels med post och dels via e-
post till förbundets brevlåda info.finsam@stockholm.se. 
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