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Ansökan  
 
Gällande ansökan om medel från Samordningsförbundet för att 
tillämpa föreslagen modell för identifierad målgrupp inom Torsås 
kommun. 
 

 
 

Vägen till självförsörjning 
 
 
Aktivitetsägare 
 
Torsås kommun är huvudman och projektägare. 

 
Bakgrund och behov 
 
Under tiden januari t.o.m. juni 2013 bedrivs projektet Förbättrad 
samverkan i Torsås kommun. Syftet med det projektet är att kartlägga och 
föreslå potentiella förbättringsområden i samverkan i Torsås kommun, 
för målgrupp med utökat behov av stöd för att nå egen självförsörjning 
via anställning eller studier. 
 
Kartläggningen visar att det finns ett stort behov av åtgärder för 
avsedd målgrupp men även många möjliga och enkla 
förbättringsåtgärder. 

 
En arbetsmodell är framarbetat tillsammans med berörda myndigheter. 
Modellen är framtagen utifrån förutsättningar och behov som finns i 
Torsås kommun, inspirerat från principer och metoder från Misa 
(http://www.misa.se). 

 
För information om pågående projekts status, kontakta projektledare 
Monica Gullin. För ytterligare information om modellen, se utkast av 
arbetsbeskrivning. 

 

 
 

http://www.misa.se/
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Syfte 
 
Syftet med detta projekt är att tillämpa och utvärdera föreslagen modell 
från tidigare projekt. 
Då modellen bygger på aktuella förutsättningar och behov i Torsås 
kommun, är det viktigt att tillämpningen prövas i anslutning till 
framtagandet av modellen. Därför bör detta projekt startas i direkt 
anslutning till avslutad kartläggning och framarbetad arbetsmodell. 
 

 
Verksamhetsmål 
 
Ca 6-7 personer per år deltar i projektet. Totalt ca 15-16 personer under 
projekttiden. 30 % av gruppen ska efter avslutad aktivitet ska vara 
självförsörjande genom arbete eller studier. 
Insatstiden varierar utifrån den enskilde deltagarens behov, men 
överstiger inte 12 månader. Projektets målsättning är att ha ett konstant 
antal deltagare dvs. utgår någon deltagare antas omgående en ny 
deltagare. 

 
Individuella mål 
 Projektet ska resultera i ökad egen försörjning 
 Individuell genomförandeplan ska upprättas för alla deltagare 
 Livskvaliteten ska öka för de individer som deltar i projektet 
 90 dagar efter avslutad insats sker en individuell uppföljning 
 1 år efter avslutad insats, de första två projektåren, sker ytterligare en individuell 

uppföljning. 

 
 
Målgrupp 
 
Även om modellen är tillämpningsbar på alla individer i arbetsför ålder, 
avser detta projektet att fokusera på individer i åldersgruppen 30-45 år 
med socialt psykiskt eller fysisk funktionsnedsättning, som är i behov 
av stöd och myndigheternas gemensamma insatser för att närma sig 
arbetsmarknad och/eller studier.  

 
 
Kartläggningen visar att det just nu finns ca 36 personer i denna 
målgrupp i Torsås kommun.  
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Tid och aktivitetsplan 
 
Projektet beräknas löpa under 2 år och 4 månader med start den 2013-
09-01. Projektet avslutas den 2015-12-31. 

 
Projektet kommer bedrivas enligt arbetsbeskrivningen Torsås Modellen 1-
5, se bifogat utkast av Torsås Modellen 1-5. 
 
Utöver aktiviteter beskrivna i Torsås Modellen 1-5 skall även modellen 
revideras utifrån lärdomar och erfarenheter dragna ur projektet. 
 
 

Ansvar 
 
Torsås kommun är huvudman och projektägare. Torsås kommun har 
arbetsgivaransvar för alla anställda under projektet och ansvarar också 
för budget och arbetsmiljö liksom all administration kopplat till 
uppdraget. 

 
 
Styrning, Organisation 
 
En lokal styrgrupp med representanter från berörda myndigheter inom 
samordningsförbundet. Styrgruppen bör inledningsvis träffas 
1ggr/mån för att sedan förslagsvis övergå till träff  var 3:e månad. Det 
är styrgruppen som kan besluta om eventuella metodförändringar bör 
göras.  
 

 
Relation till andra verksamheter 
 
Bifogad arbetsbeskrivning Torsås Modellen 1-5 beskriver hur projektet 
integrerar med olika aktörer och initiativ för att uppnå projektets 
målsättning. 
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Planerad budget 
 
Kostnader och finansiering 
Kostnader för projektet under perioden 20130901-20151231 (28 mån.) 
beräknas enligt fördelning nedan. 

 
 
Projektsamordnare/coach *  980 000 
Telefon        5 000 
Data och IT. 1 st laptop      6 000 
Resor, traktamente samt utbildning   41 000 
Datorer till deltagare 2 st    10 000 
Skrivare/kopiator       9 000 
Föreläsare/studiecirklar    28 000 
Lokal ca 6000/mån   168 000 
Extern slututvärdering    25 000 
Administration och ledning    15 000 
Övrigt        9 000 

Summa                      1.296 000 
 
Intäkter 
Samordningsförbundet                    1.296 000 

Summa                      1.296 000 
 
*) Lönekostnader inkl. sociala avgifter 

 
 

 

Uppföljning och utvärdering 
 
Dokumentation sker löpande och arkiveras i SUS 
http://www.susam.se.  
En slutrapport uppförs i samband med projektavslut innehållande 
summering och avrapportering av verksamheten. 
För att få en objektiv bedömning av resultatet bör en extern oberoende 
part, t.ex. en konsult utvärdera projektet. 
 
 

 
 

http://www.susam.se/
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Aktivitetens framtid efter projektslut 
 
Det identifierade behovet av särskilt stöd för målgruppen avtar inte 
med projektet, nya individer inom målgruppen tillkommer löpande. 
Uppfyller projektet förväntningarna bör man därför överväga att 
etablera denna modell tillsvidare efter detta projekts slut.  
Då kan man även göra uppföljning av individer hanterade under 
projektets sista år. 
 
Förutom aktiviteter enligt föreslagen modell skall projektet även 
avslutas med en reviderad version av arbetsmodellen. Den reviderade 
versionen skall vara justerad efter de erfarenheter dragna ur projektet.  
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