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SLUTRAPPORT 
Projektet/Insatsens namn 

Stärka individen 

Projektperiod/Tidsperiod som Samordningsförbundet stått för insatsens finansiering 

19-01-01 - 21-12-31  

Projektägare/Ansvarig part  

Hjo kommun 

Övriga samverkande parter inom projektet/insatsen 

Övriga kommuner/projektägare i östra Skaraborg 

Utgångsläge 

o Beskriv utgångsläget, hur det såg ut innan projektet/insatsen startade. Bakgrunden till 
projektet/insatsen.  
 
Vi såg att vi hade flera individer i målgruppen som var i behov av närmare stöttning än vad 
som kunnat erbjudas tidigare.   

Projektplan 

o Beskriv hur målbilden såg ut. Vilka mål förväntades projektet/insatsen uppnå?  
 
Minst 30% av deltagarna känner sig mera redo att kunna arbeta eller studera efter avslutad 
insats 
Minst 90% av deltagarna har upplevt att de fått stöd som har varit till stor nytta för dem. 
Minst 90% av deltagarna tycker att det finns en tillräcklig planering för vad som hända efter 
att detta stöd har upphört.  
 

o Beskriv vilken metod som skulle användas för att nå uppsatta mål?  
 
Tillsammans med handläggare görs kartläggning och planering för individen, utifrån detta 
får personerna relevanta insatser. Insatserna kan vara coachande samtal, 
vägledningssamtal, friskvårdsinsatser, tätare coaching genom Cresco Creare eller 
inskrivning på Arbetscentrum. Metoder som används är MIX, MI-samtal och 7-tjugo.   

Genomförande 

o 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? 
 
Hjo har totalt haft 9 individer inskrivna i projektet under den här tiden och den metod som 
beskrivs ovan har kunnat genomföras som det var tänkt. Kartläggning och utredning har 
varit naturligt i och med att vi använder instrument-x där dessa delar ingår. 
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Resultat-måluppfyllelse 

o Beskriv vilket resultat projektet/insatsen uppnått. Har målen uppfyllts? 
 
Av de nio deltagare som har varit inskrivna under 2019 - 2021 har fem individer gått vidare 
till arbete eller studier vilket vi tycker är ett bra resultat (55%).  
 

o Vad har deltagarna gått vidare till efter avslutad insats?  
 
De deltagare som har gått vidare har gått till arbete eller studier. 
 

o Har insatsen lett till bättre hälsa och ökad aktivitetsförmåga hos deltagarna? 
 
Vi ser att deltagarna fått en bättre hälsa och ökad aktivitetsnivå då de har fått tätare 
uppföljningar, vissa med inplanerade promenader.  
 
I Instrument-x screenas individerna utifrån hälsoaspekter och har varit tvungna att sätta 
egna ord på sin situation, de har fått skatta sin upplevda hälsa, vilket har synliggjort 
hälsohinder. Vi har på detta sätt tillsammans kunnat arbetat med de hinder som har funnits 
vilket vi ser har gynnat individen. Vi har använt Arbetscentrum, vår utförandeverksamhet 
som ett verktyg, där individerna skrivits in för att få dem att bryta sin isolering, få rutiner och 
en social samvaro vilket vi sett också har haft en positiv inverkan på deras välmående. 
 

o Vilka lärdomar har projektet/insatsen medfört? 

Deltagarnas delaktighet i sin planering har varit viktig samt att samverkan fungerar, 
exempelvis med vårdkontakter och arbetscentrum, studie- och yrkesvägledare med flera, 
vilket vi tycker har fungerat bra.  

Det är också viktigt att hålla igång individen med flera insatser och att arbeta med flera 
problemområden samtidigt, både den sociala biten, vårdkontakter, hälsofrämjande insatser 
osv. Vi upplever att det har varit positivt att individernas problematik lyfts tillsammans med 
dem i relation till arbete och studier för se hur problematiken kan hanteras i de 
sammanhangen.  

o På vilket sätt kommer projektet/insatsens utfall tas till vara i ordinarie verksamhet? 
 
Vi jobbar på liknande sätt med alla deltagare som skrivs in på Arbetsmarknadsenheten. 

 

 


