Mål för SOFINT
Insatserna inom SOFINT skall gälla individer som är i arbetsför ålder och som är i behov av
samordnade rehabiliteringsinsatser och som skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin
förmåga att utföra förvärvsarbete.
Målet är att de personer som ingår i verksamheten ska erhålla arbete och bibehålla detta i
minst 6 månader eller engagera sig i egenfinansierade studier.
Förbundsstyrelsen beslutar om de kvantitativa målen.
Målet för individen hos de olika aktörerna
- att kunna leva ett självständig liv (Socialtjänsten)
- uppnå bästa funktionsförmåga (Hälso- och sjukvården)
- återfå arbetsförmågan (Försäkringskassan)
- att få ett arbete (Arbetsförmedlingen)
Försäkringskassan ansvarar för att samordna rehabiliteringsverksamheten. Den skall verka för
att de rehabiliteringsinsatser som den enskilda behöver fogas samman. Försäkringskassan ska
se till att det görs en rehabiliteringsutredning och att det upprättas en rehabiliteringsplan. De
ska samverka med andra aktörer. Detta ska ske både runt individen och kring policy, metoder
mm.
Hälso- och sjukvården ansvarar för den medicinsk rehabilitering som innefattar vård,
behandling, habilitering och rehabilitering. Målet är att individen ska uppnå bästa möjliga
funktionsförmåga samt fysiskt och psykiskt välbefinnande.
Socialtjänsten ansvarar för den sociala rehabiliteringen. Med social rehabilitering avses råd,
stöd, service, sysselsättning och behandling. Målet är att stärka den enskildes möjligheter att
leva ett självständigt liv.
Arbetsförmedlingen ska medverka till en snabb och effektiv kontakt mellan arbetssökande
och arbetsgivare. Arbetsförmedlingen ska också vid behov öka de arbetslösas kompetens samt
stödja dem som har svårast att få arbete.
Med ledning av den kartläggning som gjorts kan prioriterade målgrupper vara:

- Personer, upp t o m 29 år, med svag förankring på arbetsmarknaden.
- Lågutbildade ensamstående kvinnor, oftast med flera barn.

Arbetssätt
Den finansiella samordningen ska kännetecknas av:
• Täta uppföljningar av upprättade individuella planer
• Professionella, varaktiga och förtroendefulla relationer mellan handläggare/behandlare
och den enskilde
• Mindre ”rundgång” genom nära samarbete mellan berörda aktörer och med den
enskilde i fokus
• Noggrann kartläggning av den enskildes behov, resurser, ansvar och förutsättningar
för rehabilitering
• Strukturerad och väl organiserad rehabiliteringskedja med tydligt syfte och realistiska
målsättningar i en individuell upprättad handlingsplan
• Närhet till erforderliga resurser och insatser
• Ett helhetsperspektiv med individen i centrum
Bilagor
1. Mall för projektansökan
2. Mall för uppföljning

Bilaga 1
MALL
Avtal/överenskommelse avseende
projektets namn eller aktiviteten

Samverkansparter
(Ange vilka parter det är som avser att teckna avtal. Även den tidsperiod avtalet
/överenskommelsen avser.)

Syfte med aktiviteten
(Här skall beskrivas vad ni vill uppnå t ex så bör det framgå att det är en ambitionshöjning
utifrån tidigare samverkan vid en viss vårdcentral/vårdcentraler. Ni kan också skriva in
vilken/vilka kommuner det avser osv.)

Mål och målgrupp
(Det mål ni sätter upp bör helst vara mätbart t ex minst X antal sjukskrivna personer/X antal
socialbidragstagare/ X antal arbetslösa som skall omfattas av aktiviteten och effekter på
minskade kostnader för offentlig försörjning.)

Plan för aktiviteten
(Ange vad det är ni tänker göra. Här skall ni svara på vad-, när-, hur-,frågor osv.)

Åtagande
Kostnader
(Specificera kostnaderna av den totala kostnaden för projektet/aktiviteten)

Prognos över effekter för samhället
(Ange förväntade effekter på samhällsnyttan.)

Uppföljningsplan
(Ange hur uppföljningen skall gå till, av vem den skall utföras och eventuella tidsintervaller
samt till vem den skall redovisas t ex LSG/RSG.)

Bilaga 2
MALL
Utvärderingsfrågor vid avrapportering av samverkansaktivitet
Följande frågor besvaras i samband med avrapportering av aktivitet som finansierats med
SOFINT-medel.

1. Har respektive part fullföljt sina åtaganden i samverkansaktiviteten? Om inte beskriv
varför.
2. Har de planerade aktiviteterna fullföljts? Beskriv eventuella avvikelser från
planeringen och motivera dessa.
3. Har syftet med aktiviteten uppnåtts?
4. Har de förväntade effekterna uppnåtts t ex minskade kostnader i offentlig försörjning?

5. Ange hur jämställdhetsperspektivet har beaktats i aktiviteten?
6. Hur har förväntningarna på samverkansaktiviteten från den ordinarie verksamheten
(inkl ledningen) infriats?
7. Hur kommer erfarenheterna och kunskaperna att tas tillvara i ordinarie verksamhet?

