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Bakgrund 

Sedan 2015 har diskussioner i beredningsgrupp samt de samverkansteamen förbundet då 

ansvarade för uttryckt behovet av samordnad rehabilitering med individuellt utformat stöd 

för vuxna personer i förvärvsaktiv ålder.  

Många satsningar under senaste åren har varit strukturella i form av bl.a. kartläggningar 

och utbildningsinsatser. Individinsatser har de senaste åren främst riktats till unga och i 

dagsläget finns i förbundsområdet ett antal projekt och satsningar som arbetar med 

målgruppen unga. Projekt och satsningar som bl.a. Värmlands framtid, Ung idé, Ung 

framtid, Projekt Sigurd, Värmlands unga osv.  

För att möta behovet beslutade styrelsen att under verksamhetsår 2017 starta projekt 

REBUS. Projektet REBUS skulle erbjuda ett individuellt stöd utformat efter deltagares 

behov för att öka deltagarnas möjlighet att närma sig eller nå egen försörjning.  

 

Syfte 

Syftet är att genom samverkan och samarbete med hjälp av individinriktade insatser öka 

välbefinnande och livskvalitet för målgruppen som ger dem möjlighet att närma sig eller 

nå egen försörjning.  

  

Mål 
Målet med projektet är att deltagare skall närma sig eller nå egen försörjning genom 

upprättade delmål(steg) samt övergripande slutmål(uppdraget). 80 % skall, mätt mot 

uppsatta delmål och mål, gjort en stegförflyttning vid avslut. 45 % av dessa skall vid avslut 

nått målet arbete, studier eller aktualiserats för insatser vid Arbetsförmedlingen. 

 

Målgrupp 

Deltagare identifieras lokalt hos enskild part/parter. Målgruppen utgörs av personer i 

förvärvsaktiv ålder 18 – 64 år. Arbetslinjen är tydlig och innebörden av begreppet 

arbetsförmåga är viktig för synen på rehabilitering. De individer som behöver samordnad 

rehabilitering kan både ha fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga svårigheter. 

Personerna skall vara aktuella hos minst två av parterna i förbundet. 

Totalt bedömdes målgruppen för Finsam insatser kunna vara fem procent av den arbetsföra 

befolkningen vilket motsvarade ca 300 000 individer i riket. ( www.finsam.se ). Inom 

Klarälvdalens samordningsförbundsområde skulle gruppen bestå av ca: 1143 individer 

http://www.finsam.se/
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utifrån befolkningsstatistik (http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-

amne/Befolkning/Befolkningens-

sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Kommun-lan-och-

riket/399347/).  

Det är troligt att individer som kommer beröras av projektet till stor del består av grupper 

som bedöms svaga på arbetsmarknaden så som individer med funktionsnedsättning som 

innebär nedsatt arbetsförmåga, utomeuropeiskt födda, arbetslösa i åldern 55-64 år och 

arbetslösa med högst förgymnasial utbildning.  

Metod 
Metoden för det individinriktade arbetet skall grunda sig i stegförflyttning motiverande 

samtal(MI) och Supported employmeent. Utgångspunkten för arbetet är att samordna och 

koordinera individuella insatser. 

 

-  Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en evidensbaserad 

samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta 

förändringsprocesser.  

- Stegförflyttning skall användas med tydliga och mätbara uppsatta delmål och mål. 

Varje insats som genomförs skall fungera som en successiv förberedelse för nästa 

steg, vilket kan vara att skapa en studieplan, utreda upplevda fysiska och psykiska 

hinder, bli inskriven på Arbetsförmedlingen eller vid kommunens 

Arbetsmarknadsenhet för att där kunna erbjudas en arbetsprövning, arbetsträning 

eller praktik. Aktivitet anpassas för att på bästa möjliga sätt kunna stödja 

individuella behov i ett led att uppnå ökat målen.  

- Supported Employment är en insats som kan erbjudas och som syftar till att ge 

individen stöd och vägledning i att finna och behålla ett arbete på den öppna 

arbetsmarknaden. Grundtanken är att alla människor med funktionshinder kan 

arbeta på den öppna arbetsmarknaden om de bara hittar rätt arbete och rätt 

arbetsplats. Insatsen kan erbjudas personer som bedöms ha en arbetsförmåga 

och som kan utföra praktik i näringslivet.  

 

Genomförande  
Innan start anvisas deltagare till projektet av någon av förbundets parter. Deltagande är 

frivilligt och den anvisade är motiverad att göra en förändring.  

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Kommun-lan-och-riket/399347/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Kommun-lan-och-riket/399347/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Kommun-lan-och-riket/399347/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Kommun-lan-och-riket/399347/
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I uppstartsfasen görs en individuell kartläggning och behovsidentifiering som ligger till 

grund för den handlingsplan som följer individen under anvisningstiden. I handlingsplanen 

skall delmål(steg) specificerats och det övergripande målet(uppdraget) fastställts.  

När en handlingsplan upprättats kan planerade insatser och aktiviteter påbörjas. Under 

hela den aktiva fasen sker uppföljning av delmål(steg) samt uppföljning av aktuella behov.  

Vid avslutningsfasen ges en muntlig återkoppling till individen och ett avslutningsmöte 

genomförs med projektmedarbetare, anvisande part samt individ. Slutrapport med 

rekommendation och fortsatt planering upprättas till anvisande part 

Varje kvartal eller annan tätare överenskommen tidsintervall sker uppföljning med 

anvisande part med utgång av vilken stegförflyttning som skett mätt mot uppsatta delmål 

och övergripande mål, vilket också avgör hur länge deltagaren deltar i insatsen och i 

projektet. 

För att arbeta effektivt med samordning av befintliga resurser och kompetenser utifrån 

individens behov skall parternas befintliga Samverkansteam kunna användas för att se över 

insatser och helhet kring individen samt fungera som ett tvärprofessionellt stöd.  

 

 

Några exempel på aktiviteter som kan erbjudas: 

 Motiverande samtal 

 Koordinering till behovsstyrda insatser 

 Social träning 

 Praktik 

 Friskvårdsaktiviteter 

Projektmedarbetar
e

Anvisande part

Individ

= Anvisning med 
syfte

Individuell 
kartläggning

Behovsidentifiering

Handlingsplan

Mi-samtal

Praktik/arbetsträni
ng/förstärkt 
arbetsträning//ans
tällning osv.

Uppföljning av 
delmål samt 
behovsidentifiering

Mi-samtal

Muntlig 
återkoppling

Avslutningsmöte 

Slutrapport

Uppföljning parter  

Innan start Uppstartsfas Aktiv fas Avslutningsfas 
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 Studiebesök 

 Arbetsprövning  

 

Omfattning och avgränsning 

2 projektmedarbetare är anställda med uppdraget att inom förbundsområdet arbeta 

operativt med totalt 40 deltagare löpande. Fördelning 15 deltagare Hagfors, 15 deltagare 

Forshaga samt 10 deltagare Munkfors skall i första hand erbjudas men platserna kan fyllas 

utifrån behov. Erfarenhet från nationella och lokala satsningar är att flexibelt och 

individuellt format stöd är framgångsrikt och ger goda resultat. Erfarenhet talar också för 

att många av de individer som kommer vara aktuella för projektet är i behov av 

omfattande stöd för att närma sig eller få ett arbete. Antalet deltagare kan revideras.  

 

Varje part ansvarar för att den enskilde får det stöd den är berättigad till. Det betyder att 

insatser sker först och främst hos parterna och att de behovsidentifierade 

insatserna/aktiviteterna som beslutats av styrgrupp och som finansieras av projektet är ett 

komplement till dessa. Detta för att kunna möjliggöra stegförflyttning och kan innebära 

insatser så som samtalsstöd, utredningar osv. Deltagare i projektet skall ha sin försörjning 

hos någon av de anvisande parterna. Projektet ansvara inte för personens försörjning under 

deltagande. 

 

Organisation  

Projektägare är Forshaga kommun.  

Samordningsförbundet leds av en styrelse och till sin hjälp har styrelsen en verkställande 

tjänsteman för att verkställa beslut. Vidare har förbundet en beredningsgrupp vilket är ett 

strategiskt viktigt forum för dialog om behov och insatser samt att utgöra stöd genom att 

klart ge mandat och förutsättningar till handläggarna.  

Organisationskarta 

 

                                                                                 Styrelse 

 

  

                                                         Styrgrupp/beredningsgrupp  

 

 

     Projekt ”Rebus”                                        Samverkansteamen 
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En styrgrupp bestående av förbudets beredningsgrupp 

skall finnas under hela projektet som har i sitt uppdrag 

ansvaret för övergripande planering, kontroll och 

styrning. Vidare skall den verka för att insatsen 

genomförs på ett effektivt sätt och i enlighet med 

uppdragsgivarens intentioner. 

Styrgruppens uppgift är att på övergripande nivå 

formulera kortsiktiga och långsiktiga mål som anger vilka 

tjänster som ska levereras. Inför detta arbete kan handläggare i Samverkansteamen samt 

medarbetarna i projektet bidra med viktiga underlag.1 

Målen utformas sedan efter vad deltagaren kan förvänta 

sig av den service och de tjänster som verksamheten 

levererar. Analysarbetet kan dela upp i fem delar: 

samla information, fokusera, söka orsaker, dra 

slutsatser och ge förslag till åtgärder. 

Första steget handlar om att samla ihop information 

som leder fram till: vad ser vi? Finns det några mönster? 

Nästa steg är att fokusera på vilka indikatorer som 

behöver analyseras djupare för att söka orsaker till 

resultaten. Utifrån detta kan slutsatser dras och förslag till möjliga åtgärder ges. Statistik 

är ett av flera bidrag för att beskriva verkligheten.2 

Samverkansteamen skall verka som ett tvärprofessionellt stöd där lösningar på individnivå 

och i samarbete kan finnas och kunskap om dessa spridas. 

 

Projektmedarbetarna utför det operativa arbetet i förbundsområdets tre kommuner. De 

kommer vara placerade vid någon av förbundets parter som exempelvis vid kommunernas 

Arbetsmarknadsenheter. Samlokalisering med parterna bedöms vara av vikt. En av 

                                                           
1 Modell hämtad från SKL 
http://skl.se/halsasjukvard/folkhalsa/metoderochverktyg/anvandningoppnajamforelserfolkhalsa/planering.402
3.html 
2 Modell hämtad från SKL 
http://skl.se/halsasjukvard/folkhalsa/metoderochverktyg/anvandningoppnajamforelserfolkhalsa/uppfoljningoc
hanalys.4021.html 



 

6 
 

projektmedarbetarna har det övergripande ansvaret för det operativa arbetet med 

rapportering och utvärdering till styrgrupp samt i SUS3. Detta innebär att 20 % avsätts utav 

en 100 % tjänst för att säkerställa samordning i projektet. 

 

Uppföljning 

Uppföljning sker med hjälp av nationellt framtagna instrument för att mäta effekter av 

samverkan av Finsaminsatser, rapportering i SUS samt rapportering till förbundet. 

Projektets medarbetare har i sitt uppdrag att ansvara för enkäter, att rapportera till 

styrgrupp, framställa delårs- samt helårsrapporter till styrelse samt att rapportera statistik 

i SUS. Projektmedarbetare deltar vid styrelsesammanträde minst två gång per år. 

Projektmedarbetare/ren deltar vid varje styrgrupp med lägesrapportering samt vid de 

lokala Samverkansteamen. 

 

För att veta om projekten nått de uppsatta målen finns ett antal mått upprättade.  

 

Mått4: 

Resultat vid avslut i projekt REBUS. Slutfört uppdrag/uppnått målet, andel (%)  

 

Resultat vid avslut i projekt REBUS. Börjat arbeta, andel (%)  

 

Resultat vid avslut i projekt REBUS. Börjat studera, andel (%) 

 

Resultat vid avslut i projekt REBUS. Aktualiserats för insatser vid 
Arbetsförmedlingen, andel (%)  

 

Resultat vid avslut i projekt REBUS. Övrigt, andel (%) 

 

 

Dessa mått skall redovisas i projektets delårs- samt helårsrapport samt vid 

lägesrapportering till styrgrupp. 

 

Jämställdhet 
Jämställdhetsperspektivet ska finnas med i samtliga insatser i projektet. All statistik 

redovisas könsuppdelad och analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv som skall ligga till 

grund för fortsatt arbete.  

                                                           
3 SUS- myndighetsgemensamt uppföljningssystem som används för att följa upp resultaten av samverkan och 

finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. 
4 Se Bilaga Fördjupad nyckeltalsinformation 
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Period 

För att möjliggöra att satsningen kan upparbeta adekvata metoder med fokus på 

långsiktiga och hållbara lösningar för deltagarna bör satsningen sträcka sig över tid. Beslut 

om fortsättning fattas av styrelse för varje nytt verksamhetsår.  

 


