
Ansökan - projektförslag 

 

Kartläggning och översiktlig behovsanalys 

 

 

1. Utgångspunkter 

 

Förbundets ändamål är att svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet i 

syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska 

användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde individen ska 

uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. De ska också användas för 

samordnade förebyggande insatser för riskgrupper och samverkansstödjande aktiviteter 

myndigheterna emellan.  

 

Ett sätt att underlätta arbetet med identifiering, planering och samordning av insatser är att 

utgå från en gemensam kartläggning och behovsanalys med kvantitativ och kvalitativ data 

från förbundets medlemmar. Nationella rådet har tagit fram en strukturerad mall som stöd för 

behovsanalys och planering av insatser inom finansiell samordning. Mallens syfte är att ge stöd i 

arbetet med en strukturerad kartläggning, analys av behov och planering av insatser. En 

behovsinventering med kvantitativa data (statistiska uppgifter) och kvalitativa insamlingsmetoder 

(exv. intervjuer) gör det möjligt att identifiera grupper och områden där det finns behov av 

insatser med finansiering från samordningsförbundet. 

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att det genomförs en kartläggning och behovsanalys 

i regi av samordningsförbundet.  

 

2. Mål 
Målet med kartläggningen är att få en gemensam bild av målgrupper, behov och pågående 

arbete (i och utanför samordningsförbundet) och därmed ett underlag för gemensam 

identifiering, prioritering och planering av insatser i förbundet. 

 

Kartläggning och behovsanalys ska göras på en nivå som gör det möjligt att identifiera, 

prioritera och planera kommande insatser, men ambitionen är inte att genomföra en 

heltäckande djupanalys.  

 

 

3. Målgrupp 

Förbundets styrelse och beredningsgrupp samt beslutsfattare och nyckelpersoner inom 

förbundets medlemsorganisationer är direkta målgrupper för insatsen. Insatsen syftar i 

förlängningen till att förbättra situationen för de målgrupper som tar del av förbundets 

insatser.  

 

4. Aktiviteter 
 

Insatsen består av två huvudsakliga delar; kartläggning och översiktlig behovsanalys. Resultatet 

kommer att beskrivas i en skriftlig rapport.  

 

Kartläggning  

Insamling av kvantitativ data: 



 Nyckelssammanställning i Kolada 

 SUS-statistik (i förekommande fall) 

 Statistik från respektive part 

 Annan relevant statistik 

 

 

Insamling av kvalitativ data: 

 Intervjuer med utvalda representanter från respektive medlemsorganisation, och ev. andra 

nyckelpersoner 

 

Översiktlig behovsanalys 

Analys på basis av det insamlade materialet. Identifiering, på övergripande nivå, av gemensamma 

behov och beröringspunkter.  

 

Rapport  

Rapporten ska beskriva resultatet av kartläggningen samt beskriva den översiktliga 

behovsanalysen. Rapporten ska vara utformad så att den på ett enkelt sätt möjliggör fortsatt arbete 

med fördjupad analys samt identifiering och prioritering av insatser.  

 

Efter leverans 

Efter att rapporten har presenterats vidtar förslagsvis gemensam analys i beredningsgruppen, 

eventuellt med fler inbjudna deltagare.  

 

5. Styrning och organisation 

 

Kävlinge kommun föreslås som processägare och utser projektledare. Respektive myndighet 

bidrar med kvantitativ data och intervjupersoner.  

 

 

6. Relation till andra verksamheter 

 

Projektet genomförs i samarbete med medlemsorganisationerna. 

 

7. Resurser 

 

Projektets budget uppgår till 95 000 kr vilket avser personalkostnader för den 

utredningsresurs som anställs av Kävlinge kommun. Ingen ersättning utgår för utlämnande av 

statistik och deltagande i intervjuer.  
 

8. Tidplan 

 

Kartläggning och behovsanalys genomförs april-maj 2019. Presentation av rapport och 

efterföljande gemensam analys och identifiering av insatsområden bedöms kunna genomföras 

i juni. 

 

9. Utvärdering av aktivitet 

 
Projektet utvärderas i förhållande till målet, det vill säga hur väl underlaget har kunnat 

användas för gemensam identifiering, prioritering och planering av insatser.  

 



 

 

10. Implementering av gjorda erfarenheter 

 

Samma metodik kan användas vid uppdatering av kartläggning och behovsanalys i 

samordningsförbundet.  

 

11. Kontaktpersoner 

 

Per Arvedson 

Bitr. sektorschef 

per.arvedson@kavlinge.se 

Kävlinge kommun 
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