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Detaljerat förslag till utvärderings-PM  

 
Bakgrund 

Detta utvärderings-PM bygger på information från aktuella insatser finansierade av Samord-

ningsförbundet. Informationen kommer dels från statistik i SUS (Sektorsövergripande system 

för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet), dels från 

uppgifter lämnade av representanter i respektive styrgrupp. Informationen sammanställs och 

analyseras utifrån vissa i förväg utvalda analysområden (se rubriker nedan). Underlaget upp-

dateras och redovisas halvårsvis till styrelsen. 

 

Utfall/resultat av i insatsen angivna mål  

Här ges information kring hur varje insats uppfyller de mål som angivits i respektive ansökan. 

Underlaget informerar dels om resultat för det senaste halvåret, dels om resultat från det att 

insatsen startade. Här redovisas styrgruppernas prognos huruvida målen inom respektive insats 

långsiktigt kommer att uppfyllas. Man kan här se om t ex någon insats har låg grad av målupp-

fyllnad eller om någon insats har för lågt satta mål. Man kan av detta utläsa om det är troligt att 

insatsen kan uppfylla sina effektmål eller om korrigeringar bör ske och om avvikelser bör läm-

nas in till styrelsen.  

 

Utfall/resultat av i insatsen beviljad budget 

Här ges information om hur respektive insats förhåller sig till angiven budget. Underlaget in-

formerar om huruvida någon insats inte nyttjat beviljade resurser (t ex vakanser) eller om insat-

sen inte startat i tid. Man kan även se om insatsen följer sin ekonomiska prognos utifrån in-

komna rekvisitioner. I den beviljade budgeten anges ibland även egenfinansiering av resurser. 

I denna del undersöker man även om dessa egenfinansierade resurser varit aktiva i insatsen eller 

om de varit vakanta. Man tittar även på om det varit stor personalomsättning i insatsen, dels 

vad gäller finansierade resurser, dels vad gäller egenfinansierade resurser. Här redovisas även 

inkomna avvikelserapporter gällande ekonomi/budget/kostnader. 

 

Kvalitetssäkring av insatsen 

Här ges information kring insatsernas olika styrgrupper, om de haft möten och om ordinarie 

representanter deltagit. Här anges om insatserna har utfört systematiserade kontroller av meto-

der och målgrupp, vad dessa kontroller visat samt om resultatet lett till att korrigeringar skett. I 

detta avsnitt undersöks även om det inom insatserna skett något systematiskt förbättringsarbete 

utifrån jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Under denna rubrik granskas även om 

registrering av statistik och annan uppföljning skett i enlighet med ansökan. Här redovisas även 

inkomna avvikelserapporter gällande t ex metod eller målgrupp. 

 

Statistik och kostnader 

De beviljade insatserna förhållande till förbundets mål 

Här redovisas hur de beviljade insatserna och deras ekonomiska utfall förhåller sig till 

förbundets inriktning om fördelning av medel 60-30-10 (där 60 % ska vara individinriktade 

insatser, 30 % ska vara övergripande insatser och 10 % kompetenshöjande insatser). Här 

jämförs även hur många % av avslutade deltagare som gått till arbete/studier i förhållande till 

förbundets mål om 34 %.  Denna statistik kommer även delas upp på män och kvinnor. 
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Kostnad/utfall för deltagare inom förbundet 

Här anges antalet deltagare inom aktuella insatser, även uppdelat på kvinnor och män. Kostna-

den per deltagare klargörs vad gäller individinriktade insatser. Här tydliggörs även vilka av 

förbundets beviljade insatser som riktas mot förrehabilitering och vilka insatser som riktar sig 

nära arbete/studier. I förhållande till dessa inriktningar klargörs antalet deltagare samt kostnad 

per deltagare.  

 

Individer i ansökningarna i förhållande till antal registrerade individer i insatserna 

Här anges hur många deltagare som är aktuella inom insatserna samt hur många som avslutats. 

Detta jämförs med antalet förväntade deltagare inom respektive insats angiven i ansökan. Uti-

från beviljad budget beräknas kostnad/individ utifrån förväntat antal deltagare jämfört med 

kostnad för faktiskt antal deltagare.  

 

Minskad offentlig ersättning för samhället 

En kartläggning kommer ske av avslutade deltagare som gått till arbete/studier eller (i för-

rehabiliterande insatser) förankrats i ordinarie verksamhet. Denna kartläggning kommer utifrån 

en statistiskt framtagen schablonberäkning ge en bild av hur mycket samhället genom de 

genomförda insatserna minskat den offentliga försörjningen. Beräkningen kommer visas både 

sammanlagt för alla insatser och för varje specifik insats.  

 

 

 

 


