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SLUTRAPPORT 
Projektet/Insatsens namn 

Stärka individen 

Projektperiod/Tidsperiod som Samordningsförbundet stått för insatsens finansiering 

Sedan 2019-01-01 – 2021-12-31 

Projektägare/Ansvarig part  

Arbetsmarknadsenheten, Tidaholms kommun 

Övriga samverkande parter inom projektet/insatsen 

Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen 

Utgångsläge 

o Beskriv utgångsläget, hur det såg ut innan projektet/insatsen startade. 
Bakgrunden till projektet/insatsen.  
Personer som inte lyckats etablera sig på arbetsmarknaden eller mäktat med 
studier har haft ett större behov av att få sina resurser och behov kartlagda. 
Avsikten med kartläggningen har varit att kunna anpassa stöd och insatser i syfte 
att få personerna att närma sig arbetsmarknaden och egen försörjning. Individer 
som har kommit ut på arbetsmarknaden tillfälligt, har fallit tillbaka då mer hållbara 
stödinsatser varit otillräckliga eller saknats.  

Projektplan 

o Beskriv hur målbilden såg ut. Vilka mål förväntades projektet/insatsen uppnå?  
Målet har varit att 30% ska genomfört en stegförflyttning mot arbetslivsinriktad 
rehabilitering, studier eller arbete 
 

o Beskriv vilken metod som skulle användas för att nå uppsatta mål?  
Den planerade metoden var kartläggning/utredning av individens arbetsförmåga 
genom en aktivitets- och/eller funktionsbedömning i reell miljö. Genom att pröva 
olika arbetsrelaterade prövningsuppgifter utefter egen förmåga och där personal 
fanns till hands för stöd och bedömning av utförande, socialt samspel, närvaro, 
uthållighet mm, var målet att tydliggöra vilka resurser och behov individen hade att 
komma närmare arbete. En arbetspsykolog skulle finnas att tillgå för att bistå med 
stöd kring bedömning men även utföra funktionsbedömningar och mindre 
utredningar vid behov. En kontinuerlig kontakt med remitterande handläggare och 
en tydlig planering för deltagaren skulle genomföras. Varje bedömning skulle 
resultera i en skriftlig bedömning där deltagare och remittent skulle få en tydligare 
bild av resurser och behov hos deltagaren. Ett mål var också att kunna koppla på 
ev stödresurser i tidigt skede innan bedömningsperioden var slut eller i samband 
med avslut. 
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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? 
Metoden har övervägande del kunnat tillämpas enligt planering. En individuell 
planering har upprättats gemensamt med varje deltagare och remitterande 
samverkanspartner. En slutdokumentation har skrivits efter varje avslutat ärende 
där både deltagare och samverkanspartner tagit del av slutdokumentet. 
Deltagarna har haft kontinuerligt stöd under inskrivningsperioden både kring 
praktisk prövning och via samtal med arbetshandledare. Vid behov har 
arbetspsykolog kopplats på för bedömning/utredning. Uppföljningsmöten med 
ansvarig remitterande handläggare har genomförts kontinuerligt.  
I vissa fall har anpassningar fått göras kring en del aktiviteter då det inte fungerat 
för deltagare på grund av olika funktionssvårigheter.  Bedömning kring arbets-
/funktionsförmåga har dock ändå nästan alltid kunnat genomföras. I annat fall har 
deltagaren återremitterats till ansvarig myndighet med rekommendation på 
exempelvis kontakt med vård för vidare bedömning/behandling. Under det 
senaste året har funktionsbedömning via arbetspsykolog inte kunnat genomföras 
då verksamheten inte haft någon arbetspsykolog att tillgå.  
Sedan 2019 har 23 st individer deltagit i projektet. 2 med skyddad identitet som inte 
syns i SUS vad gäller avslutsanledning.  

Resultat-måluppfyllelse 

o Beskriv vilket resultat projektet/insatsen uppnått. Har målen uppfyllts?  
8 deltagare av 23, motsvarande Ca 35% av de inskrivna deltagarna har gått vidare 
mot någon form av arbete eller studier. 

o Vad har deltagarna gått vidare till efter avslutad insats?  
Deltagarna har gått mot arbete, studier och fortsatt arbetsrehabilitering men även 
mot vården för att få vidare utredning/behandling. Några har gått mot LSS. 

o Har insatsen lett till bättre hälsa och ökad aktivitetsförmåga hos deltagarna? 
(diskussion) 
De flesta av deltagarna har en egenupplevd förbättrad hälsa, men framför allt en 
ökad insikt i sina egna resurser och behov av stöd. Ett flertal har uttryckt att de har 
blivit ’sedda’ och gett dem en ökad självkänsla. Många har ett flertal misslyckanden 
med sig i sitt bagage vilket gjort att de tappat tron på sin egen förmåga. Även om 
ett flertal fortfarande har en väg kvar till egen försörjning så flera av deltagarnas 
reflektioner ändå varit att de kan våga ta små steg framåt. 

o Vilka lärdomar har projektet/insatsen medfört? 
Många av deltagarna har behov av mycket tid och stöd inom flera delar för att 
komma vidare. En del är att både fysisk och psykisk ohälsa är en stor del av det 
som bromsar upp för att komma vidare. Det är därför av stor vikt med nära 
samarbete med de olika stödfunktioner som finns kring varje deltagare, genom 
bland annat SIP-Samordnade Individuella Planeringar 
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o På vilket sätt kommer projektet/insatsens utfall tas till vara i ordinarie verksamhet? 
Kartläggningar och individuella planeringar fortsätter kring varje deltagare med 
uppföljningar. Det fokuseras på fler funktioner inom verksamheten såsom 
jobbsökaraktiviteter, grundläggande data, hälsa - både teori och fysisk aktivitet, 
fortsatt arbetsprövning både inom verksamheten och praktik utanför. 

Övrig kommentar 

 


