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SLUTRAPPORT 
Projektet/Insatsens namn 

Stärka individen Skövde 

 

Projektperiod/Tidsperiod som Samordningsförbundet stått för insatsens finansiering 

2014-2021 

 

Projektägare/Ansvarig part  

Skövde kommun 

 

Övriga samverkande parter inom projektet/insatsen 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västragötalandsregionen 

 

Utgångsläge 

o Beskriv utgångsläget, hur det såg ut innan projektet/insatsen startade. Bakgrunden till 
projektet/insatsen.  
Personer som anvisats till arbetsmarknadsenheterna har ofta varit i utanförskap under en lång 
tid och deltagit i många åtgärder och kräver längre insatser. Arbetsmarknadsenheterna 
förbereder, kartlägger och stärker individer inför arbetsmarknaden eller fortsatta 
rehabiliterande insatser. Det krävs djupare klargörande av arbetsförmåga och bättre 
dokumentation för att Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten ska kunna ha 
stor nytta av utredningen. 

Projektplan 

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

o Beskriv vilken metod som skulle användas för att nå uppsatta mål?  

Vårt arbete innebär att klargöra deltagarnas arbetsförmåga samtidigt som vi 
rustar och utvecklar deltagare i riktning till arbete eller studier. Detta görs 
med hjälp av kartläggning, handlingsplaner, coachande samtal, 
arbetsprövning/arbetsträning som stegras i rätt takt. Arbetsterapeutiska 
verktyg används. Utredningen av arbetsförmåga resulterar i en gedigen 
dokumentation som Försäkringskassan, Socialtjänsten och 
Arbetsförmedlingen efterfrågar. 
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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? 
Genomförandet har skett på det sätt som är beskrivet i metoden ovan. Vi har utrett och 
klargjort arbetsförmågan hos 175 deltagare sedan projektets start. Varje deltagare har vi jobbat 
med i upp till 12 månader för att stärka arbetsförmågan och låta deltagaren visa "sitt bästa jag". 

Resultat-måluppfyllelse 

o Beskriv vilket resultat projektet/insatsen uppnått. Har målen uppfyllts? 
Målen har uppfyllts och vi är mycket nöjda med den förbättring av samverkan mellan 
samverkansparterna som detta projekt bidragit till. Möjlighet till samverkan genom 
Samordningsförbundet är en fantastisk möjlighet som gör stor skillnad för våra arbetslösa 
medborgare, där vi alla samverkansparter har ett gemensamt ansvar. 
 

o Vad har deltagarna gått vidare till efter avslutad insats?  
15% av deltagarna går direkt vidare till arbete eller studier. Övriga deltagare har en längre väg 
att gå, en del går vidare i annan insats hos Arbetsmarknadsenheten och en del av deltagarna 
gå tillbaka till sin remittent Försäkringskassa, Arbetsförmedling eller Socialtjänsten för att där 
slussas vidare till rätt myndighet. 
 

o Har insatsen lett till bättre hälsa och ökad aktivitetsförmåga hos deltagarna? (diskussion) 
Alla våra deltagare gör stegförflyttningar och utvecklas under tiden de är hos oss, de flesta står 
närmare arbete och studier när de slutar hos oss jämfört med när de börjar.  
Ibland når vi ett resultat tillsammans med deltagaren som tyvärr visar på att det inte finns någon 
arbetsförmåga. Detta kan låta som ett misslyckande men så behöver det inte vara då det kan 
hjälpa individen att dokumentation på att arbetsförmåga saknas. För första gången på flera år 
kan individen få vila i att inte ifrågasättas av myndigheter och därmed ta nästa kliv i livsresan. 
För Försäkringskassan, Socialtjänsten och Arbetsförmedlingen är denna dokumentation viktig 
att få för att kunna ta relevanta beslut om eventuell fortsatt ersättning. 

 

o Vilka lärdomar har projektet/insatsen medfört? 
Lärdomen är att insatsen är mycket viktig för Försäkringskassans och Socialtjänstens arbete 
med sina klienter. Även Arbetsförmedlingen har varit mycket nöjd med insatsen men i 
dagsläget kan de inte fortsätta med nya projekt tillsammans med oss eftersom de ska använda 
leverantörer som är avtalade genom offentlig upphandling. 
 

o På vilket sätt kommer projektet/insatsens utfall tas till vara i ordinarie verksamhet? 
Vi implementerar arbetssättet i vår ordinarie verksamhet. Det blir då Socialtjänsten som får 
möjlighet att ansöka till insatsen för sina klienter. 
Försäkringskassan vill gärna ha samma möjlighet, men i dagsläget har vi inte hittat några 
ekonomiska resurser för det. 
 

 

 

 

Övrig kommentar 
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Projektets framgångsfaktorer är att vi har fantastiskt kompetenta medarbetare som jobbar i ”Stärka 
Individen”. De vet hur människor som bär på en ”tung ryggsäck” från livet ska mötas och de vet hur de 
kan hjälpa till att leda individen framåt. Projektet har genom åren hunnit utveckla bra metoder och 
verktyg och förfinat dessa under resans gång. Samverkan med Samordningsförbundet, AF, FK, VGR, 
Socialtjänst och kringkommunerna gör det möjligt att utbyta erfarenheter med varandra. 
 
Projektet har haft en fantastisk samverkan mellan Samordningsförbundets samverkansparter, som gjort 
det möjligt att effektivt jobba med individer som står mycket långt ifrån arbete och därför varit en bra 
insats att lägga gemensamma resurser på. 
 

 

Eva Axelsson 


