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Vård- och omsorgsförvaltningen
Till enhetschefer/verksamhetschefer
och medarbetare inom vård och
omsorg, internt och externt

Välkomna att söka lokala utvecklingsmedel för 2018!
Varje år avsätter vård och omsorgsnämnden 300 000 kronor i lokala utvecklingsmedel i syfte
att möjliggöra för verksamheterna att genomföra projekt som kan leda till ökad kvalitet för
brukarna.
Nu har ni som arbetar närmst brukarna en möjlighet att starta upp något spännande projekt
som ni kanske har tänkt på länge! Fundera tillsammans i arbetsgruppen och med
enhetschefen/verksamhetschefen och skicka in en ansökan. Tänk på att projektet ska utgå från
brukarnas behov.
Nytt för i år är att vi uppmuntrar till att söka medel för projekt som handlar om ökad
delaktighet, tillgänglighet, självständighet, aktivitet och trygghet med hjälp av olika digitala
teknikstöd i verksamheterna. Anledningen är att vi vill stödja initiativ som gör att vi
tillsammans kan bygga en grund för den digitala utvecklingen i våra verksamheter.
När ansökan kommit in bedöms projektet utifrån fyra bedömningsgrunder.
1. Projektet ska vara i linje med verksamhetens uppdrag och mål
2. Projektet ska syfta till varaktiga förbättringar
3. Projektets fokus ska vara utveckling av metoder och arbetssätt som är till nytta för
brukarna
4. Projekt som innebär gränsöverskridande samarbete prioriteras, verksamheten kan med
fördel involvera andra än den egna arbetsplatsen
Efter bedömning tas ett beslut om projektet blir godkänt eller inte och hur mycket pengar som
beviljas. Läs mer om hur besluten tas i rutinen för lokala utvecklingsmedel.
Beviljade pengar får till exempel användas till kostnader för material, litteratur, vissa kurser
och utbildningar eller en resa. De får också användas till vikariekostnader i uppstarten av
projektet. Läs mer om vad pengarna kan användas till och inte får användas till i dokumentet
om bedömningsgrunder för lokala utvecklingsmedel.
Vill ni inspireras kan ni läsa om tidigare projekt i projektkatalogerna. Alla dokument som
tillhör ansökan av lokala utvecklingsmedel och information om tidigare projekt finns på
intranätet för verksamheter i intern drift. Verksamheter i extern drift hittar dem på molndal.se
under nyheter till utförare.
Ansökan skickas in senast den 7 december. Beslut om projektet blir godkänt eller inte
meddelas innan den 1 februari 2018.
Om ni har frågor hör av er till verksamhetsutvecklare Fredrika Stigsson,
Telefon: 031-315 2412 e-post: fredrika.stigsson@molndal.se
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