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SLUTRAPPORT 
Projektet/Insatsens namn 

Prerehab Töreboda  

 

Projektperiod/Tidsperiod som Samordningsförbundet stått för insatsens finansiering 

2021-01-01-2022-06-30 
 

Projektägare/Ansvarig part  

Töreboda kommun  

 

Övriga samverkande parter inom projektet/insatsen: 
Deltagare kommer i samverkan med Försäkringskassan, Vuxenpsykiatrin, Socialtjänsten, Frivården. 
Vi upplever att det varit gynnsamt att redan ha ett gott samarbete med Arbetsförmedlingen, med 
tanke på inskrivning, insatser, kodning för lönebidrag osv - fortsättningen för en del av deltagarna.   

 

Utgångsläge 

Beskriv utgångsläget, hur det såg ut innan projektet/insatsen startade. Bakgrunden till 
projektet/insatsen.  
Vi fortsatte arbetet på samma vis som tidigare med målgruppen. Vi i Töreboda har inte sett 
samverkan som en projektform tidigare utan menar att det handlar om att gemensamt möta upp 
och fånga en målgrupp som har behov av insatser och stöd innan arbetslivsinriktad rehabilitering. 
 
Projektplan 

Beskriv hur målbilden såg ut. Vilka mål förväntades projektet/insatsen uppnå?  
Det avtalade målet med insatsen från start var att deltagaren skall uppleva ett framåtskridande i att 
närma sig arbete, studier och egen försörjning samt att deltagaren och anvisande myndighet skall 
ha ett underlag för fortsatt planering. 

Målet är och var att möjliggöra positiva personliga stegförflyttningar för deltagare. Delge individer 
insatser som på något vis får dem att uppleva ett framåtskridande att närma sig arbete, studier och 
egen försörjning. 

Arbetsförmågeutredning har varit en lyckosam insats då detta även har kunnat rikta sig till personer 
som inte kommer via Arbetsförmedlingen. Även Försäkringskassa, Försörjningsstöd, Vuxenpsykiatri 
och annan remittent har kunnat hänvisa personer till oss som vi kunnat utreda och motivera inom 
insatsen Pre-rehab och utredning.  

Då vi arbetat väldigt individuellt så har vi kunnat skapa en tät relation till såväl deltagare som 
remittent och på det viset har tidsåtgången också varit en viktig faktor. Vi har inte känt oss 
begränsade i vare sig antal, anledning, tidsspann eller annat under åren som vi arbetat genom 
Samordningsförbundet. 
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Beskriv vilken metod som skulle användas för att nå uppsatta mål?  
Metoden som var avtalad vid startpunkten innebar kartläggning och individuell handlingsplan 
utifrån deltagarens behov. Återhämtning, nystart och meningsfulla hälsofrämjande aktiviteter 
individuellt eller i grupp. Vägledning och coachning till insatser/aktiviteter som kan vara nästa steg i 
arbetslivsinriktad rehabilitering.  

Personalen har gått utbildning för att kunna utföra Arbetsförmågeutredningar och vi har även gått 
handledarutbildning i 7tjugo. Vilka har bekostats av kommunen och projekt Ung Arena 9.0.  
Dessa två kunskaper har bidragit till att individer hos oss har fått med sig dokumentation som 
kunnat hjälpa dem vidare och vi har med hjälp av handledning i 7tjugo arbetat med motivation och 
samspråk inom personalgruppen och med deltagare. 
 
Genomförande 

Beskriv hur det har gått. Har metoden kunnat tillämpas som planerat? Har aktiviteter kunnat 
genomföras så som det var tänkt? Hur många deltagare har totalt varit inskrivna i 
projektet/insatsen? 
Alla individer har genomfört en kartläggning och fått en individuell handlingsplan. 
Återhämtning, nystart och meningsfulla insatser som främjar individen både privat och riktat mot 
arbetslivet. Relationsbyggnad är en viktig del inför och under insatsen. Vilket tar olika lång tid. 
 
En stor skillnad mot tidigare år, då vi befann oss mitt i pandemin, är att vi fått anpassa oss mycket 
efter omvärlden. Det har ändå gått över förväntan med 40 deltagare som deltagit helt eller delar av 
perioden. Vi har inte behövt stänga ner verksamheten/lokalerna men vi har behövt ta det dag för 
dag, vecka för vecka. Kopplat till remittenters distansarbete, deltagares egen oro, vårt egna 
inskrivningsstopp i omgångar samt restriktioner som gjorde att vi behövde vara både färre och 
distanstagande på plats. 
 
Vi har känt oss nöjda med tillämpning av våra metoder och där har individuellt arbete med 
deltagare varit lyckosamt. Dock har vi saknat gruppinsatser som vi kommer utveckla framåt i 
fortsatt projekt. Vi har kunnat träffa deltagare utomhus, enskilt och även haft stöd i ryggen för när 
det inte varit lämpligt. Små grupper har varit passande för vår målgrupp oavsett. 
 
Vi har goda resultat under perioden detta avser.  

 

Resultat-måluppfyllelse 

Beskriv vilket resultat projektet/insatsen uppnått. Har målen uppfyllts? 
Alla som medverkat har gjort någon form av stegförflyttning. De allra flesta har uppskattat att få 
ingå i socialt sammanhang. Som ovan nämnt så är vi i arbetsgruppen nöjda med resultatet då vi ser 
att målgruppen har en komplex problematik. Från tidigare år har vi sett en ökning av psykisk ohälsa, 
missbruk och allmän osäkerhet inom målgruppen. Det är svårt att hitta en fortsättning efter insatsen 
som kan möta upp där individen befinner sig.  
Vården är belastad och har därför blivit märkbart att det blivit svårare att samverka direkt kring 
deltagare.  
Fram tills nu har deltagandet i insatsen varit både kravlöst, icke tids-pressande o väldigt fritt, vilket 
har bidragit till att deltagarna hunnit landa och skapa relation med oss som handledare och 
kontaktpersoner. Deltagaren och anvisande myndighet har fått underlag/dokumentation med sig 
som hjälpt dem vidare.  
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Hur många deltagare har avslutats och vad har de gått vidare till efter avslutad insats?  
Av 41 inskrivna individer under perioden 2021-01-01 - 2022-06-30 så har det gjorts 30 avslut: 
Flyttat:2, Arbete (varav en sökt sjukersättning på deltid):10,  
Ansökt om sjukersättning (hel):5, Studier:4, Sjukskrivning:2,  
Praktik/Arbetsträning:3, Arbetsförmedlingens regi:3, Projekt Cresco Creare:1 
Resterande inskrivna är kvar i dagsläget och kommer avslutas om de ej ska vara kvar i 
Förberedande insats efter 1 juli 2022, då vi måste kartlägga vilka som har fortsatt behov av insatser 
från oss. 

Har insatsen lett till bättre hälsa och ökad aktivitetsförmåga hos deltagarna? (diskussion) 
Upplevelsen från vår sida är att människorna som deltagit har vuxit på något sätt under sin tid i 
insatsen. Ökad aktivitetsförmåga kommer ganska direkt iom att det upprättas planering med tider 
och aktiviteter utefter individens behov och förmåga. Känslan av bättre hälsa uttalas i så väl 
enskilda samtal som i avslut. Vi samtalar mycket kring det egna ansvaret och att låta individen vara 
med och styra sin resa och personen vet att vi finns kvar även efter avslut om behov skulle uppstå.  
 

Vilka lärdomar har projektet/insatsen medfört? 
Vi ser att det har varit ofrånkomligt att budget/ekonomi har kunnat bidra till framgångar och 
insatser för individerna vi möter.  Fler händer, ögon och människor kring målgruppen.  
Vi har sett vikten av samverkan och goda relationer mellan kommun och 
myndigheter/verksamheter.  

Att det är sårbart när en av "kuggarna i maskineriet", runt en individ, uteblir eller är otillgänglig. 
Viktigt att arbetsgruppen som arbetar med målgruppen har samma vision.  
Vi ser även behov av handledning som idag inte finns som det behövs. Något vi saknar.  
Att vi som personal både ska handleda deltagare, sammanföra och upprätthålla samverkan i 
många fall och samtidigt ha empati och förståelse för individens resa och historia. Ett i många fall 
tungt arbete men vi känner att vi är på rätt plats.  
 

På vilket sätt kommer innehållet i projektet att tas till vara i ordinarie verksamhet? 
Även om vi ej valt att kalla detta för projekt tidigare, så tror vi på att lägga uppdrag på 
befintlig/ordinarie personal, som inte försvinner efter ett projektslut. implementering sker då mer 
automatiskt och det som är bra bevaras.  
Vi kommer aldrig att förbättra läget för målgruppen om vi inte arbetar med dem.  
Vi hör ofta "det är inte mitt/vårt bord" och "det ligger inte i mitt/vårt uppdrag" och därför tror vi att 
det bara är vilja och engagemang som kan sätta gränser - därav fortsatt behov av personal, 
ekonomi och insatser för behövande.  

Övrig kommentar 
 
Med en vecka till godo inför semester och detta lades på vårt bord så hoppas vi att det är 
förståeligt om vi inte utarmat fler A4. vi tackar för tiden och ser fram emot hösten 2022 :) 

 


