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Planeringsförutsättningar för projektansökningar till 
Samordningsförbundets beslutsmöte 2 november 2020.  
 
Syftet med Samordningsförbund är enligt lagen om Finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet (2003: 1210) att det statliga anslaget skall utgöra 50 % av finansieringen 
och landstinget 25 % samt kommunerna 25 %. Medlen skall användas till förstärkt finansiell 
samordning till aktiviteter i ”mellanrummet” mellan myndigheternas regelverk, till gagn för de 
individer som faller mellan ”stolarna” och där regelverken inte lever upp till sina målsättningar. 
Att vidareutveckla och stimulera aktivt samarbete mellan myndigheter till gagn för enskilda 
individer är det huvudsakliga syftet med finansieringsmodellen. 
 
På styrelsemötet den 20 april 2017 beslutades att ytterligare förstärka samarbetet mellan 
myndigheterna genom att basfinansiera personalkostnader för respektive myndighet verksam i 
lokala konsultations team. Sammantaget betyder detta att genomförandeprojekt som ansöker om 
medel skall i sin budget beskriva hur dessa personalkostnader fördelas mellan medlemmarna.  
 
Samordningsförbundet har totalt räknat med att framöver avsätta 7 miljoner per år till 
basfinansiering av personalkostnader. Detta under förutsättning att budgetanslaget förblir oförändrat från 
förbundsmedlemmarna. 
 
De återstående ca 7 miljonerna av den årliga medlemsintäkten (14 milj.) skall användas av 
förbundsmedlemmarna till individ- och strukturpåverkande aktiviteter så som riktade insatser på 
individnivå, kompetens- och metodutveckling, kartläggningar och analyser samt till regionala 
utvecklingsprojekt. 
 

Projektansökningar avseende 2021. 
För de ansökningar som inkommer senast den 2 oktober 2020 och vars projekt beräknas starta 
2021 gäller de prioriteringar av mål och målgrupper som återfinns i Samordningsförbundets 
verksamhetsplan 2020. 
 
Individmål 
Insatserna ska leda till att; 

• 90% av deltagarna ska uppleva stöd och inflytande i sin process. 

• 75% av deltagaren ska uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera.   

• 60 % av deltagarna har påbörjat arbete eller utbildning efter avslutad insats 
 
Målgrupper 

• Unga vuxna som står utanför arbetsmarknaden 

• Långtidssjukskrivna 

• Personer med psykisk ohälsoproblematik 

• Personer med aktivitetsersättning 

• Personer utanför sjukförsäkringssystemet s.k. nollklassade 

• Personer som pga. funktionsnedsättning eller andra orsaker har svårt att etablera sig på 
arbetsmarknaden. 
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Prioriteringar 2020 
Samordningsförbundet i Blekinge prioriterar under 2020: 
 

• Att stödja processer som syftar till att öka kunskap om individers behov, hur man 
samverkar effektivt och hur erfarenheter tillvaratas långsiktigt. Det är viktigt att 
projektägaren säkerställer att rätt kompetens finns inom respektive projekt. 
Samordningsförbundet vill därför att det i projektansökningar beskrivs vilken kompetens 
som ska rymmas inom projektet. 
 

• Att stödja processer som syftar till att öka kunskapen om de samverkande parterna. 
 

• Att stödja processer som syftar till myndighetsgemensamma kartläggningar/inventeringar 
vars övergripande mål är att generera såväl ökad kunskap kring individers behov som 
konstruktiva förslag till nya insatser/aktiviteter. 
 

• Att främja integrerad samverkan mellan myndigheter i en mer permanent form via lokala 
konsultationsteam. Verksamheten skall organiseras utifrån den enskildes behov.  
 

• Att stödja projekt som tydligt redogör för hur goda exempel och projektresultat ska 
implementeras i ordinarie verksamheter efter genomfört projekt. 

 
 
 
Välkomna med ansökan senast den 2 oktober 2020! 
Beslut i styrelsen den 2 november 2020. 
 
OBS! ansökningshandlingar hämtas på www.finsam-blekinge.se 
 
Ansökan (i Word och Excel) inkl. bilagor skickas digitalt till peter.ratcovich@regionblekinge.se 
 
Ansökan inkl. bilagor skickas även i original till: 
Samordningsförbundet i Blekinge 
c/o Region Blekinge 
Wämö Center 
271 81  KARLSKRONA 
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