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INSTRUKTION Mall för behovsanalys och planering av insatser, version1
1. Inledning
Nationella rådet har tagit fram en strukturerad mall som stöd för behovsanalys och planering
av insatser inom finansiell samordning. Mallen är framtagen av Nationella rådet i samarbete
med Samordningsförbundet i Uppsala län. Synpunkter är inhämtade från övriga samordningsförbund via NNS och Nationella rådets årliga konferens. Mallen ska ses som den första
versionen av stödverktyget och Nationella rådet tar gärna fortlöpande emot förbättringsförslag på hur mallen kan utvecklas. Förslagen kan skickas till epostbrevlådan på finsam.se

2. Syftet med mallen
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 (workshops, fokusgrupper etc.) är ett sätt att identifiera
grupper som är i behov av insatser med finansiering från samordningsförbunden.
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För att få en tydlighet i arbetet kan det vara bra att utse en projektledare som får ansvar för att
driva processen, hålla i datainsamlingen samt sammanställningen av analysen. Övriga aktörer
som kan ingå i arbetet är förbundschefer, beredningsgrupper, lokala samverkansgrupper,
styrelse, personal hos parterna, brukarorganisationer m.fl.

3. Vad ingår i mallen
Mallens tre delar är:




Kartläggning och underlag (del 1)
Behovsanalys (del 2)
Identifikation av insatser som kan finansieras av samordningsförbund (del 3)

Mallen utgår från ett nationellt, regionalt och lokalt perspektiv. I del 1 formuleras ett antal
frågor där olika metoder kan användas för att skapa ett underlag som ger en allmän
beskrivning av grupper, individer och strukturområden samt omvärldsfaktorer som kan
påverka arbetet, såväl i nuläge som under kommande år. Del 2 ger stöd i analysen avseende
behov av individinriktade och strukturövergripande insatser, som kan tillhandahållas via
ordinarie verksamhet eller finansieras av samordningsförbund. Frågeställningarna kan även
ge stöd för att identifiera riskmoment som gör att individer faller mellan stolarna. Del 3 ger
slutligen stöd i att identifiera de individinriktade och strukturövergripande insatserna som kan
finansieras av samordningsförbund.

4. Insamling av underlag och analys utifrån jämställdhetsperspektiv
Nedan listas förslag på hur underlag kan samlas in till de olika delarna i mallen för
behovsanalys och planering av insatser som finansieras av samordningsförbunden.
Kvantitativ data (statistikunderlag). Avser särskilt frågeställning (1.1).
-

-

Kommun och landstingsdatabasens, Kolada, nyckeltalssamling med särskilt utvalda
uppgifter för finsam se https://www.kolada.se/?_p=index Lathund för användning av
Kolada finns på finsam se http://www.finsam.se/start.
SUS-statistik
Lokal statistik från respektive part
Annan statistik

Kvalitativ data och övriga uppgifter
-

Workshop med relevanta aktörer exempelvis förbundschefer, beredningsgrupper,
lokala samverkansgrupper, styrelse, personal hos parterna, brukarorganisationer.
Enkät till relevanta aktörer (se ovan)
Intervjuer med relevanta aktörer (se ovan)
Regleringsbrev, pågående utredningar
Analysrapporter
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Jämställdhetsperspektiv
Det är viktigt att insamlingen och analysen genomförs med ett jämställdhetsperspektiv.
Utifrån underlaget från inventeringen genomförs en jämställdhetsanalys genom att svara på
frågor som: Hur ser könsfördelningen ut gällande behovsgruppen? Hur är resurserna
fördelade mellan könen? Vilka könsmönster framträder? Vilka konsekvenser får de för
gruppen kvinnor respektive män? En förutsättning för detta är att den statistik som tas fram i
behovsinventeringen är uppdelad på kön. Fler tips går att hitta på jämställd.nu hemsida under
verktyg för att kartlägga och analysera.
http://www.jamstall.nu/verktygslada/kartlagg-och-analysera/

5. Planering av insatser som finansieras av samordningsförbunden
På basis av statistikunderlag och kunskap inhämtat från workshop, intervjuer etc. kan nu
projektledaren tillsammans med relevanta aktörer identifiera och specificera individinriktade
och strukturövergripande insatser som kan vara lämpliga att finansieras via Finsam. Efter
eventuella prioriteringar i arbetet kan slutligen konkreta aktiviteter formuleras i samordningsförbundets verksamhetsplanering.

6. Några lästips och exempel på metoder
Metoder för brukarinflytande och medverkan inom socialtjänst och psykiatri– en kartläggning
av forskning och praktik
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18536/2011-12-20.pdf
Uppföljningsguiden SKL: Uppföljningsguiden ger stöd i uppföljningsarbete med fokus på
både utveckling och kontroll. Målet är att kvalitetssäkra välfärden.
http://uppfoljningsguiden.se/
Systematisk uppföljning Socialstyrelsen
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19476/2014-6-25.pdf
Metodguiden: I metodguiden samlar Socialstyrelsen bedömningsmetoder och insatser som är
aktuella för socialt arbete i Sverige.
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/metodguide
Kunskapsguiden: En nationell plattform som ska ge dig bästa tillgängliga kunskap samt stöd
och vägledning i din yrkesroll. http://www.kunskapsguiden.se/ebp
NNS kunskapsbank http://www.nnsfinsam.se/kunskapsbanken.aspx

