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Blankett för bedömning av projektansökan: Samarbetsområdenas samordning av projekt för 
Framtidens social- och hälsocentral 
 
BASUPPGIFTER 
Projektets namn: 
Sökande: 
Utvärderarens namn: 
 
Poängsätt ansökan genom att ange 2 = uppfylls helt, 1 = uppfylls delvis, 0 = uppfylls inte 
 
BEDÖMNINGSKRITERIER  
 
ALLMÄNNA KRITERIER FÖR BEDÖMNING AV ANSÖKAN 

1 Överensstämmer ansökan med förordningen om statsunderstöd?  

1 = Ja  
0 = Nej  
Observationer: 

2 Är projektansökan samordnad med samarbetsområdets samtliga ansökningar som hänför sig till 
den kompletterande utlysningen inom programmet Framtidens social- och hälsocentral? 

2 poäng [ ] 1 poäng [ ] 0 poäng [ ] 
Observationer: 

3 Redogörs i projektplanen för projektmålen, åtgärderna, de önskade resultaten och utfallet hittills?  

2 poäng [ ] 1 poäng [ ] 0 poäng [ ] 
Observationer: 

4 Är projektplanen realistisk (t.ex. organiseringen av projektet, ansvarsfördelningen, identifieringen 
av de aktörer som är väsentliga med tanke på utformningen av verksamhetsmodellerna, budgeten 
i förhållande till de föreslagna åtgärderna, en genomförbar tidtabell samt metoder för etablering 
och uppföljning)? 

2 poäng [ ] 1 poäng [ ] 0 poäng [ ] 
Observationer: 

5 Har man i projektplanen tagit hänsyn till synergierna och samarbetet mellan psykosociala metoder 
(kompetens- och stödcentren för de mest krävande tjänsterna för barn, unga och familjer enligt 
centraliseringsförordningen) och RS-centren?  

2 poäng [ ] 1 poäng [ ] 0 poäng [ ] 
Observationer: 

6 Är projektplanen samordnad med de pågående statsunderstödsprojekten för barn och unga i områ-
det (särskilt Barnahus, multiprofessionell utveckling av barnskyddet, utveckling av missbrukar-
tjänster och programmet för utveckling av barn- och familjetjänster, inkl. interventioner vid upp-
förandestörningar och neuropsykiatriska problem)? 

2 poäng [ ] 1 poäng [ ] 0 poäng [ ] 
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Observationer: 

7 Möjliggör projektplanen insamling av nödvändiga uppföljningsdata till välfärdsområdena, aktö-
rerna i universitetssjukvårdsdistrikten och på nationell nivå? 

2 poäng [ ] 1 poäng [ ] 0 poäng [ ] 
Observationer: 

 
 
KRITERIER FÖR BEDÖMNING AV PSYKOSOCIALA METODER 

8 Innehåller ansökan en tydlig plan för att öka och förankra kompetensen inom psykosociala meto-
der?  

2 poäng [ ] 1 poäng [ ] 0 poäng [ ] 
Observationer: 

9 Innehåller ansökan en beskrivning av en samarbetsmodell för regional integrering av metoderna i 
servicekedjorna och verksamhetsmiljön? 

2 poäng [ ] 1 poäng [ ] 0 poäng [ ] 
Observationer: 

10 Fördelas kostnaderna mellan tjänster för minderåriga och för vuxna på det sätt som fastställs i 
utlysningen? 

1 = Ja  
0 = Nej  
Observationer: 

 
 
KRITERIER FÖR BEDÖMNING AV KS-CENTREN 

11 Har välfärdsområdena inom samarbetsområdet beaktats på lika grunder? 

2 poäng [ ] 1 poäng [ ] 0 poäng [ ] 
Observationer: 

12 Har man i planen tagit hänsyn till social- och hälsovården på bas- och specialnivå samt bild-
ningssektorn, polisen och åklagarmyndigheten samt tredje sektorn? 

2 poäng [ ] 1 poäng [ ] 0 poäng [ ] 
Observationer: 

13 Utgör utvecklingen av KS-centren och social- och hälsovården på bas- och specialnivå funge-
rande helheter med fungerande inbördes kontakter? 

2 poäng [ ] 1 poäng [ ] 0 poäng [ ] 
Observationer: 
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14 Har man i ansökan tagit hänsyn till specifika regionala frågor eller eventuell specialkompetens 
av riksintresse som finns på området? 

2 poäng [ ] 1 poäng [ ] 0 poäng [ ] 
Observationer: 

15 Innehåller ansökan överlappande funktioner med andra samarbetsområden och har sådant samar-
bete beaktats? 

2 poäng [ ] 1 poäng [ ] 0 poäng [ ] 
Observationer: 
 

 
SAMMANFATTNING 

16 Annat viktigt att ta hänsyn till i projektplanen: 

 

17 Understödjer man beviljande av statsunderstöd till projektet för psykosociala metoder? 

a) Ja. Understödjande av projektet förordas med det ansökta beloppet. 
Eventuella villkor för beviljande av understöd: 
 
b) Ja. Understödjande av projektet förordas med ett mindre belopp än vad som sökts. 
Motivering till och förslag på avgränsning och komplettering av projektet (exempelvis behov 
av tilläggsutredning, avgränsning eller precisering): 
 
c) Nej. Beviljande av understöd förordas inte. 
Motivering: 

18 Understödjer man beviljande av statsunderstöd till projektet för KS-center? 

a) Ja. Understödjande av projektet förordas med det ansökta beloppet. 
Eventuella villkor för beviljande av understöd: 
 
b) Ja. Understödjande av projektet förordas med ett mindre belopp än vad som sökts. 
Motivering till och förslag på avgränsning och komplettering av projektet (exempelvis behov 
av tilläggsutredning, avgränsning eller precisering): 
 
c) Nej. Beviljande av understöd förordas inte. 
Motivering: 
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