RIKTLINJER för finansiering av samverkansinsatser
Inledning
Samordningsförbundet finansierar samverkan av rehabiliteringsinsatser som stödjer
utvecklingen av nya arbetssätt och metoder samt bidrar till utveckling av samverkan
mellan samordningsförbundets parter och/eller andra aktörer. Insatserna ska vara
långsiktiga och målsättningen är att skapa bestående förbättringar hos
samordningsförbundets medlemmar gällande deras stöd till enskilda individer.
Insatserna ska syfta till att uppnå eller förbättra förmågan att utföra förvärvsarbete hos
den enskilde individen.
Vilka insatser kan finansieras?
➢ Individinriktade insatser som riktar sig direkt till personer i syfte att den
enskilde ska få arbete, börja studier och/eller uppnå bättre livskvalitet med
målsättningen att förbättra förmågan till förvärvsarbete.
➢ Strukturinriktade insatser som riktar sig till professionella som möter individer
med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Insatserna ska bidra till
utveckling av samverkan och ett bättre resursutnyttjande mellan myndigheterna
och/eller andra aktörer.
Övriga villkor för finansieringen
Insatserna kan bedrivas lokalt inom en eller i flera av samordningsförbundets
kommuner samt regionalt inom Dalarnas län i samarbete med andra
samordningsförbund.
Medel beviljas inte till insatser som omfattas av ordinarie verksamheters ansvar och
uppdrag.
Vem kan söka medel?
Medel till insatserna kan endast sökas av samordningsförbundets parter. Om endast en
part söker medel ska insatsen ifråga rikta sig till minst två av samordningsförbundets
parter. En part ska alltid anges som huvudman för en insats.
Möjlighet till medfinansiering av parterna eller andra aktörer till insatsen ska alltid
utredas i samband med ansökan.

Vilka kostnader finansieras?
➢ Lönekostnader
➢ Externa tjänster
➢ Övriga administrativa kostnader t.ex. lokaler, resor, kontorsutrustning. Parterna
ska alltid ha uttömt möjligheten att använda befintliga lokaler och utrustning
inom sina respektive verksamheter i samband med ansökan.
Kostnaderna för en insats preciseras i en budget som ska bifogas ansökan om medel, (se
budgetmall).
Hur rekvireras beviljade medel?
Beviljade medel betalas ut i efterskott men kan ske löpande under insatstiden.
Samordningsförbundet ersätter endast de utlägg insatsen har haft. Projektägarna
rekvirerar beloppet från samordningsförbundet mot en verifiering, dvs. ett fullständigt
underlag av upplupna kostnader, dock upp till beviljat maxbelopp, ska lämnas i samband
med att rekvirering av medel sker.
Styrning av projekt
För insatser som beviljats medel om 100 tkr eller mer ska alltid en styrgrupp bildas och
kopplas till insatsen. Förbundschefen från samordningsförbundet ska ingå i sådan
styrgrupp. Styrgruppen ansvarar för löpande utvärdering och uppföljning av
verksamhet och ekonomiskt utfall.
Stöd för ansökan om medel
Samordningsförbundet har tagit fram mallar för ansökningar om medel.
Samordningsförbundets förbundschef utgör ett stöd till samverkansparterna vid
utformning av en ansökan.
➢ Ansökan om medel till samverkansinsatser
➢ Ansökan om tillfälliga (strukturinriktade) insatser
➢ Mall för budget till ansökan om medel till samverkansinsatser

