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Plan för projekt Rebus 2022 
 

Bakgrund 
 

 

Beskriv bakgrunden och orsaken till varför projektet/insatsen bör finansieras av medel från  
förbundet. Om insatsen är förebyggande bör det tydligt framgå i ansökan. 
Här ska historiken till projektet ingå, vad behovet av insatsen är grundat på – vilka analyser som  
gjorts - samt vilka befintliga problem som ska lösas. Behovet av samordnad rehabilitering ska  
framgå både ur individ- och verksamhetsperspektiv. 
Den största delen av samordningsförbundets finansierade insatser riktas mot individer. 
Vilka målgrupper som insatserna riktas mot utgår ifrån parternas behov och uttalade 
önskemål i form av ansökningar till styrelsen. Dessa kan variera beroende på 
samhällsutvecklingen och omvärldens påverkan på de lokala förhållandena och 
förutsättningarna.  
 
Under 2016 kom förbundet fram till att det finns behov av en insats som kan tillgodose 
behovet av individuellt stöd för målgruppen förvärvsaktiva i åldern 18- 64 år som 
behöver samordnad rehabilitering och som kan ha både ha fysiska, psykiska, sociala och 
arbetsmässiga svårigheter. Detta gällde för förbundets tre kommuner. Utifrån detta 
behov startades 2017 projekt REBUS. Då hade förbundet genomfört ett antal kortare 
insatser varav flera var riktade till unga. Behovet av en insats som riktade sig till alla 
åldrar och riktade sig till invånare i förbundets samtliga tre kommuner fastslogs. I 
inledningen av projekt Rebus fanns även samverkansteam vilket underlättade 
prioritering, inskrivning och uppföljning. Samverkansteamen lades ned under 2019 vilket 
försvårade projekt Rebus arbete med att samordna myndighetskontakterna.  
 
Under 2020 identifierades särskilda behov hos målgrupperna: unga vuxna, personer med 
någon form av NP-problematik samt personer med lindrig intellektuell 
funktionsvariation. Utifrån detta behov har förbundet därefter genomfört särskilda 
insatser för målgrupperna, både struktur- och individinsatser.  

 
 

Behovsgrupp 
 

 

Här beskrivs vilka insatsen riktar sig till. Beskriv om avgränsningar finns.  
Hur har gruppen identifierats? 

Deltagare identifieras hos enskild part/parter och målgruppen utgörs av personer i 
förvärvsaktiv ålder 18 – 64 år. 
Arbetslinjen är tydlig, parterna behöver få en samsyn kring begreppet arbetsförmåga och 
rehabilitering. De individer som behöver samordnad rehabilitering kan både ha fysiska, 
psykiska, sociala och arbetsmässiga svårigheter. Personerna skall vid inskrivning vara 
aktuella hos minst två av parterna i förbundet. 
 

 

Syfte 
 

 

Beskriv syftet med projektet/insatsen 

Syftet med projekt Rebus är att med hjälp av individinriktade insatser öka välbefinnande 
och livskvalitet för personer i behov av samordnad rehabilitering som ger dem möjlighet 
att närma sig eller nå egen försörjning. 

 
 

Mål Effektmål – Vilken effekt ska 
uppnås genom projektet/insatsen? 
 

 

Effektmål är långsiktiga strategiska mål som väntas komma ut av projektet.  
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Effektmål utgör resultatet av kvantitativa- och/eller kvalitativa effekter som styrelsen förväntar ska 
uppnås i framtiden om finansiering beviljas. 

Direkta effektmål är ökat välbefinnande och upplevd livskvalitet för deltagaren samt att 
förhindra rundgång mellan parterna. 80 % skall, mätt mot enkätsvar, uppge upplevt ökat 
välbefinnande samt vid avslut fastställt en handlingsplan om inte arbete och studier är 
aktuellt vid avslut.  
 
Indirekta effektmål är en ökad samsyn om individernas behov och adekvata insatser 
genom samverkan. Samverkan är alltså ett mål i sig och inte endast ett medel för att få 
bättre rehabilitering. Denna samverkan ska syfta till ökad effektivitet ur ett 
samhällsperspektiv. Samverkansparter skall mätt mot enkätsvar uppge upplevt positiv 
och ökad effekt av samverkan. 

 

Projektmål – Vad är målet för 
projektet? 
 

 

Beskriver hur målet ser ut för projektet/insatsen och deltagarna.  
T ex hur man ska arbeta, resultatet för deltagare osv  
Målen ska vara specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tillämpbara (SMART) samt  
tidsatta. 

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. 
 

 

Processmål – Vad ska 
samverkansprocessen leda fram 
till? 
 

 

Vad ska samverkansprocessen leda till? Samordning, samverkan och samarbete!  
Hur är integrering tänkt i partens/parternas ordinarie verksamhet/verksamheter?  
Hur är implementering av insatsen tänkt hos någon/några av parterna? 

 Under 2022 kommer frågan om metoder för stegförflyttning behandlas genom 
metoden/verktyget BIP. Rebus samt kommunerna kommer att erbjudas utbildning 
i BIP via förbunden i Värmland/Dal. Om kommunernas verksamheter väljer att 
delta kan metoden/verktyget integreras och implementeras i ordinarie 
verksamheter.  

 Rebus deltagande i Stoppa Våldet innebär att de deltagare som har erfarenhet av 
våld får ökade möjligheter att se sambandet mellan våldserfarenheter och 
kopplingen till den egna hälsan. De kunskaper som genereras i projektet kommer 
att förmedlas till parterna och därmed ges möjligheter till spridning av 
kunskaperna och metoden för att ställa frågor. Ansvaret för att sprida resultatet 
av deltagandet i Stoppa våldet är förbundschefens. 

 Frågan om hur SIP kan utvecklas kommer att behandlas under året. Genom att se 
hur andra förbund arbetar med SAMSIP kan Rebus och parterna KlaSam utveckla 
arbetsformerna tillsammans.  

 Hur de metoder, verktyg och arbetssätt som Rebus använder i övrigt integreras 
och kommer till nytta i parterna ordinarie verksamheter är en fråga för 
beredningsgruppen att behandla.  

 
 

Organisation 
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Här ska projektets/insatsens organisation och bemanning beskrivas.  
Lista ingående parter och dess åtaganden gällande tillskjutande medel i form av personal,  
kostnader för lokaler, IT etc. som en medfinansiering i insatsen?  
Hur kommer samverkan ske? Vad är förbundets del? 

Projektet har två medarbetare på sammanlagt 1.75 %. De är placerade vid 
Arbetsmarknadsenheten, Forshaga kommun med enhetschef som operativ chef med 
arbetsmiljöansvaret. Projektmedarbetarna arbetar operativt i förbundsområdets tre 
kommuner. De två projektmedarbetarna delar på ansvaret för det operativa arbetet med 
rapportering och utvärdering till styrgrupp samt i SUS.  
 
Beträffande lokaler medfinansierar Hagfors och Munkfors med kontorslokaler.  
 
Ingående parter i projektet är Forshaga, Hagfors och Munkfors kommuner i övrigt 
medfinansieras inte insatsen. Förbundet ersätter projektägarens tid i uppdraget med de 
faktiska timmar som uppdraget innebär.  
 
Förbundschefen ansvarar för processtöd på uppdrag av projektägaren. Under 2022 
ansvarar förbundschefen för att stödja projekt Rebus i följande:  
• Samordning, extern handledning, information och kommunikation rörande Stoppa 
Våldet 
•Kompetensinsatser enligt verksamhetsplan såsom till exempel BIP och tjänstedesign 
•Samordna och kvalitetssäkra insamling av NNS indikatorenkäter gällande insatsens 
deltagare  

 
 

Verksamhetsbeskrivning/Arbetssätt 
 

 

Hur kommer arbetet att bedrivas?  
Vad är nytt? Vilka är de nya metoderna?  
Hur främjar insatsen ökad samverkan/samarbete?  
Hur kommer arbetssättet bidra till måluppfyllelsen?  
Hur säkerställer ni att man arbetar på rätt sätt, i tänkt riktning?  
Målet med processen kan gärna beskrivas i en aktivitetsplan med tidsatt utvärdering. 

Utifrån projekt Rebus reviderade projektbeskrivning, upprättat 2017-10-11 ska följande 
metoder användas:  

 Motiverande samtal 

 Stegförflyttning 

 Supported Employment 
Beträffande stegförflyttning är det snarare ett begrepp som beskriver vägen mot målet. 
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, 
starta praktik, studier, inskrivning på Arbetsförmedlingen eller förmedling till 
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 välbefinnande och livskvalitet. 
 
Som stöd för deltagarnas stegförflyttning finns, förutom praktik, möjlighet till 
individuellt anpassade insatser såsom: 

 Kvällskurser 

 Hjälpmedel för den fysiska och psykiska hälsan 

 Körkortsteori 

 Gymkort 

 Busskort 

 NP-utredning 

 Utredning rörande intellektuell funktionsnivå 
Beträffande de individuella insatserna här ovan sker en särskild uppföljning utifrån 
projektkostnader och vilken nytta det leder till för den enskilde. Detta redovisas i 
helårsrapporten.  
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Projekt Rebus ansvarar för den del av förbundets strukturinsatser som rör intellektuell 
funktionsvariation. Under 2022 kommer medarbetarna fortsätta det spridningsarbete som 
påbörjades under 2021, där Vitur AB föreläser för bland annat övriga projektledare i 
Värmland/Dal.  

 
 

Jämställdhet och mångfald 
 

 

Beskriv hur ni kommer arbeta utifrån jämställdhet och mångfald i projektet. 

Sedan maj 2021 deltar förbundet i NNS projekt Stoppa Våldet. Genom utbildning och 
träning kommer projektmedarbetarna under 2022 börja använda den enkät med 7 frågor 
som är framtagna. Samtliga deltagare kommer att få svara på enkäten var tredje månad. 
Förbundschef samlar in och matar in enkäterna som lämnas till NNS.  
 
Under året kommer projektmedarbetare, projektägare och förbundschef att gå 
utbildningen JGL, Jämställdhet, Genus och Ledarskap, som NNS anordnar. Utifrån de nya 
kunskaperna kommer en genomlysning av insatsen Rebus att göras och redovisas för 
styrgruppen och styrelsen. Detta för att, inför 2023 ytterligare utveckla förbundets 
individinsats/er och även se över hur förbundets strukturinsatser kan utvecklas med 
detta perspektiv.  

 
 
 

Användarinvolvering 
 

 

Hur kommer ni arbeta med att ta tillvara deltagares/användares erfarenheter, åsikter och behov  
i insatsen? 

I det dagliga arbetet med deltagarna efterfrågas alltid deras egna önskemål för att 
komma framåt i processen mot stegförflyttning mot eller egen försörjning. 
Projektmedarbetarna ser att det är svårt/omöjligt att komma framåt om inte individen 
själv är delaktig och motiverad till stegförflyttningen. I våra motiverande samtal 
återkopplar vi ständigt till individens egna önskemål, och anpassar i möjligaste mån 
planeringen utifrån det.  

 
 
 

Projektägare 
 

 

Vem är projektägare?  
Projektägaren har fullt arbetsgivaransvar och ansvarar, tillsammans med styrgruppen, för att verksamheten 
bedrivs enligt fastställd plan.  
Rapport sker kontinuerligt till förbundschefen enligt fastställd plan  
Ägaren ansvarar för att gällande lagar, förordningar och riktlinjer, vilka berör  
uppdraget enligt projektplanen, följs. 

För ansvaret som projektägare har Forshaga kommun utsett en verksamhetssamordnare 
som också är medlem i beredningsgruppen.  
Uppdraget innebär att: 

 Tillse att resursägare tillsätter de resurser (medel, personal, kunskap) som 

beslutats ska finnas i insatsen. 

 Ansvara för att beviljad budget hålls och används på ett resurseffektivt sätt. 
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 Efter överenskommelse med förbundschef fastställa vilket processtöd 
förbundschef ska ge projektet och projektägaren.  

 Ha avstämningar inför styrgruppsmöten med projektmedarbetarna.  

 Vara ordförande på styrgruppsmötet, som är en del av beredningsgruppens möte.  

 Ansvara, i samråd med styrgruppen, för att insatsen når de mål som fastställts 
samt svarar för uppföljning och utvärdering till styrgrupp samt till styrelsen. 

Resursägare för projektet är enhetschef för Arbetsmarknadsenheten, Forshaga.  
 
Resursägaren ansvarar för att: projektmedarbetarna i Rebus har möjlighet att utföra sina 
uppdrag. Vidare ansvarar resursägaren för att personalen kontinuerligt erhåller sådan 
fortbildning och verksamhetsinformation som är av vikt för att upprätthålla kvalité och 
utveckling för att utföra uppdraget i Rebus. 

 

Plats för projektet/insatsen 
 

 

Var ska projektet/insatsen bedrivas? Gemensam lokal? 

På AME i Forshaga, Munkfors och Hagfors.  

 

Styrgrupp 
 

 

Beskriv styrgruppens roll och vilka chefsfunktioner som representeras  
Ska det finnas en referensgrupp, ett samverkansteam eller dylikt kopplat till insatsen?  
Vilka ska ingå och med vilket uppdrag? 

Styrgruppen för projekt Rebus består av förbundets beredningsgrupp som består av 
chefer, med beslutsmandat, från involverad part i insatsen. 
Vid den del av beredningsgruppens möte där styrgruppen behandlar projektet/insatsen 
övertar projektägaren rollen som ansvarig för mötet.  
Styrgruppen ansvarar för att: 
• Tillsammans med projektägaren stödja projektmedarbetarna så att projektet kan nå 
satta mål  
• Tillse att den egna parten bidrar med de resurser som finns beslutade och avtalade. 
• Besluta om projektmedarbetarnas mandat och roll 
• Regelbundet delta i planerade styrgruppsmöten och utse ersättare, om gruppen så 
beslutar. 
• Återföra information om beslut och tillse att förankring och implementering av 
metoder och/eller aktiviteter återkopplas och utförs hos den egna parten. 
• Följa upp och analysera resultat utifrån satta mål samt besluta om eventuella 
förändringar. 

 
 

Uppföljning, utvärdering och 
rapportering (koppla gärna till 

skrivningen under rubriken kriterier) 

 

 

Hur ska uppföljning ske, vilka parametrar? SUS ska ingå  
Uppföljning och utvärdering på projektnivå och deltagarnivå  
Uppföljning gällande samordning/samverkan och samarbete  
Koppling till extern utvärderare?  
Socioekonomiskt bokslut/payoff?  
Hur, och när, ska projektet rapporteras? 

Uppföljning på individnivå 
Projekt Rebus har identifierat behov av metod för stegförflyttning. Under 2022 kommer 
förbunden i Värmland/Dal erbjuda utbildning i BIP. Utifrån beredningsgruppens och 
styrelsens prioriteringar kommer därefter möjligheten till att utbilda 
projektmedarbetare och kanske även operativ personal och chefer i BIP. 
 
Beträffande SUS ansvarar projektmedarbetarna för inmatning av uppgifter rörande 
deltagarna. Förbundschef ansvarar för registrering av uppgifter som rör förbundets 
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budget, insatser. Inför uppföljning och årsredovisning används uppgifter om SUS rörande 
bland annat: tid i insats, könsfördelning, försörjning före inskrivning m.m. 
 
Uppföljning på verksamhetsnivå 
Förbundet har avtal med NNS om uppföljning av verksamheten via indikatorenkäter. 
Verksamhetens kvalité och utvecklingspotential är det som indikatorerna vill följa upp 
och inte individens rehabiliteringsprocess i första hand. För mätning av deltagarnas 
upplevelse av insatsen får deltagarna fylla i enkät under tiden i insatsen och en enkät 
inför utskrivning i insatsen. Under 2022 kommer arbetet med insamling av enkäter att 
struktureras och projektägarens ansvar att se till att insamling genomförs har 
förtydligats. En utdelningsfil som NNS tillhandahåller kommer att vara ett stöd för 
projektmedarbetarna. Förbundschefens uppdrag är att ansvara för inmatning av 
enkäterna samt insamling och inmatning av enkäter till styrelse, beredningsgrupp, 
remittenter och projektmedarbetarna.  
 

 

Integrering och implementering 
(koppla gärna till skrivningen under 
rubriken kriterier) 

 

 

Hur är det tänkt att insatsen och/eller den nya metodiken ska integreras i ordinarie arbete hos involverade 
parter?  
Hur är det tänkt att insatsen ska implementeras hos någon/några parter?  
Beskriv en plan fört detta, gärna utifrån punkterna När? Var? Hur? 

Plan för integrering och implementering saknas.  

 

Budget 

 
 

Budgeten ska innehålla preciserade uppgifter gällande projektets/insatsens kostnader (och eventuella 
intäkter) med specifikation för varje kostnadsslag (även parters medfinansiering).  
Här ska klart framgå vad som äskas från förbundet och om någon av parterna är medfinansiärer och för vad.  
Budgeten ska beskriva startårets beräknade kostnader och en budget på årsbasis. 
Budget se nästa sida.  

 

 

Budget Rebus 2022-01-01 t.o.m. 2022-12-31 
  Månadslön    

Lön för arbetad tid 54 575 586 682 Två 100 % tjänster 
(75 %), varav en 
med 
samordningsansvar. 

Lönerevision 2,0% 11 734   

Summering   598 416    

Semesterlön1) 12,00% 71 810   

Summering   670 226   

       

Lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,42% 210 584   

Avtalsförs.premier,KAP-KL 10,00%  67 022   

       

Summering personalkostnader   947 832   

       

Övriga personalkostnader (t ex 
frisk- och hälsovård) 

      2 000   

Resor      22 000 Stort geografiskt 
område 

Telefoni      10 000   
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Lokalkostnader     50 000 Uppskattad kostnad 
inte klart (14/2) 

Kontor och hjälpmedel för 
ergonomi 

       5 000   

Kostnad för PC + övrigt        17 000 Datorer + smartkort 

Summering kringkostnader 
personal 

     106 000   

Summering total 
personalkostnad 

  1 053 832   

       

Insatskostnader för deltagare i 
projekt 

     

Utredningar enligt avtal1      118 000 4 stycken á 29.5 tkr 

Utredningar utöver avtal 
 

     20 000  Kompletterande 
utr.  

Friskvård, busskort och 
hjälpmedel som inte bekostas 
av annan part 

       30 000   

Kortare kurser i 
studiemotiverande syfte 

       30 000   

Summering total kostnad för 
deltagare i projekt 

    198 000   

Summering total kostnad för 
projektet 

  1 251 832 
 

                                                 
1 Forshaga kommun och Vitur 
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Bilaga 
Verksamhetsplan 2022 Projekt Rebus (Klarälvdalens 

samordningsförbund/Forshaga kommun) 

Projektmedarbetare: Yvonne Friman och Tove Skagerlind-Klint 

INDIVIDANPASSADE INSATSER 

 Vårt primära, dagliga arbete är arbetet med individstöd, hjälp till rätt insatser och 

samverkan via förbundets ingående parter. Vi räknar med att fortsatt ligga på 15-20 

deltagare per person i 100 % anställning, under 2021 minskade vi antalet deltagare 

något på grund av olika strukturinsatser. Inflödet/utflödet av deltagare har ökat 

senaste månaderna och efterfrågan förväntas fortsätta öka efter våra 

informationsinsatser under 2020. I nuläget finns också en kö på ca- 10-15 personer.  

Vi fortsätter med det vi ser fungerar bra i vårt dagliga arbete; att finnas till hands 

snabbt när behov uppstår, att hindra stopp i planeringen genom att bistå med att 

undanröja hinder (små som stora), att formulera delmål som är hanterbara och 

genomförbara, att vara flexibla och kreativa i våra insatser och att söka kontaktytor 

hos våra parter för att möjliggöra och öka samverkan. Vi fortsätter också med att 

förbereda, undanröja hinder och skapa förutsättningar via anpassningar inför studier 

och arbete, att lägga energi och tid på att bygga förtroende för att komma framåt 

och slutligen använda arbetsträning och praktik via upparbetade kontakter i 

näringslivet för att öka självförtroende och pröva arbetsförmåga. Vårt främsta 

verktyg är vår egen tid. 

 

 Vi hoppas under 2022 kunna fortsätta och även utöka användandet av våra medel till 

insatser i projektet på ett individanpassat och kreativt sätt (vi har tidigare långt ifrån 

använt dessa medel fullt ut). När vi inte kan få insatser, som vi tror gör nytta i 

planeringen framåt för deltagaren, via de remitterande parterna, så är det positivt att 

Rebus har en viss del insatsmedel som kan användas utifrån behov som uppstår hos 

deltagarna på vägen, eller vid akut uppkomna situationer som riskerar att stoppa upp 

planeringen. Det kan vara allt ifrån en kortare kvällskurs i programmering för att bli 

mer anställningsbar, en teaterkurs för att träna på den sociala biten och våga prata 

inför andra, en kampsportskurs för att komma igång med rörelse och rutin, ett 

månadskort i väntan på ersättning för att snabbt kunna starta på en arbetsträning, 

några tillfällen hos en sångpedagog för att våga göra sin röst hörd och öka sitt 

självförtroende via ett område som intresserar eller gå på körkortsteori via 

ungdomskonsulent på kommunen för att skynda på vägen till körkort. Det kan också 

vara ett gymkort för att komma igång med motion, en dyslexiutredning för rätt 

anpassning inför studiestart och/eller en värmedyna för smärtande axlar som 

försvårar sömnen. 

 

Var och en av dessa exempel ovan är relativt billiga insatser som kan vara avgörande för en 

deltagare för att väcka självförtroende, lust, intresse, rutiner mm som i sin tur skapar bättre 
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förutsättningar för att komma vidare i planeringen mot arbete eller studier. Vi kommer 

också att dokumentera löpande vad de olika insatserna gett för resultat eller mervärde för 

deltagarna. 

UTREDNINGAR OCH HANDLEDNING 

 Vi fortsätter identifiera behov av NP-utredningar eller kompletteringar av tidigare 

NP-utredningar för våra deltagare (i NP-utredning ingår också test för intellektuell 

förmåga, vilket kan vara viktigt för deltagare och de som de möter för att få rätt 

anpassning och förståelse i t.ex. en praktik- eller jobbsituation). I vissa fall har 

diagnoskriterierna förändrats så det som tidigare blev en ADD-diagnos, nu istället blir 

en autismdiagnos, vilket innebär att de personerna med en ny utredning får tillgång 

till bl.a. stöttning via vuxenhabiliteringen vilket de inte fått med enbart sin ADD-

diagnos. Vi räknar med att behöva tillgång till 3 st. utredningar under 2022 inom 

projektet. Utredningarna görs via avtal med Vitur (se nedan). 

 

 Vi kommer kontinuerligt att ha behov av dels handledning för oss 

projektmedarbetare, men också utbildningsinsatser via psykolog Joakim Hedbrandt 

på företaget Vitur (som vi haft avtal med under tidigare två år). Handledningen kan 

röra hur vi ska tänka, planera och ev. bemöta deltagare om frågor dyker upp på 

vägen, och även att diskutera anpassningsbehov för deltagare vid start på t.ex. en 

praktik eller utbildning.  

 

 Vitur kommer också att vara fortsatt viktiga för oss i de fall då personer behöver 

bedömningssamtal för att diskutera om en utredning är relevant att utföra, om en 

tidigare utredning behöver kompletteras eller om någon kortare insats behöver 

bokas in för en deltagare (främst med kbt-inriktning) om akut behov identifieras. 

 

Orsak till att behov uppstått av att anlita Vitur, när det redan inom Region Värmland finns 

både möjlighet till bedömningssamtal, NP-utredningar och KBT-samtal, är den ökande kön 

till regionen avseende både samtal och utredningar. Det bromsar upp planeringen i projektet 

onödigt mycket om det är väntetider mellan 1 till 4 år till olika avgörande insatser, om 

behovet uppstår inom projekttiden för deltagaren. 

OLIKA UTVÄRDERINGSINSTRUMENT 

 Rebus som projekt behöver samla kunskap och utvärdera olika sätt att mäta och 

redovisa även ”mjukare” utfall utöver våra skarpa mål arbete och studier. Hur mäts 

och redovisas en stegförflyttning till exempel så anvisande part tydligt kan se 

mervärdet för deltagaren av att ingått i projektet? Insamling och utvärdering 

planeras ske under 2022, och start med lämpligt mätbart instrument beräknar att ske 

under 2023 om projektet fortgår. Vi diskuterar bl.a. BIP-indikatorerna som 

användbart instrument. 

 

 Vi kommer under 2022 (tillsammans med parterna i samordningsförbundet) att 

diskutera olika möjligheter till att göra arbetsförmågebedömningar för våra deltagare 
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som uppfyller kraven från t.ex. AF och FK. Vi får ofta syfte formulerat från 

remitterande part där det önskas en arbetsförmågebedömning/utredning för 

deltagare under deras tid i projektet. Vi kan i nuläget endast bidra med en icke 

formell sådan i samband med arbetsträning/praktik, men vi behöver diskutera vilken 

form det ska vara på dessa så att de också gäller fullt ut och tas i beaktande av 

parterna. Projektmedarbetarna är inte arbetsterapeuter och har inte formell 

utbildning för att utföra en arbetsförmågebedömning i nuläget. Därför behöver vi 

undersöka om det finns en bättre och mer formell mall att skriva utifrån, om vi 

projektmedarbetare behöver en utbildning inom detta, eller om vi kan ha behov av 

att köpa in tjänsten av utbildad arbetsterapeut efter att vi hittat en lämplig 

praktikplats. Hänseende behöver tas till att FK själva har möjlighet att betala för 

arbetsförmågeutredning (AFU) via ett team inom detta område, och vad då vi i Rebus 

kan förväntas tillföra utöver dessa.  

 

UTBILDNINGSINSATSER 

 Projektmedarbetarna i projekt Rebus har deltagit i utbildningen ”Stoppa Våldet” 

under 2021, och planerar att börja använda de 7 frågor som utformats om 

våldsutsatthet eller våldsutövande till våra deltagare under 2022. 

 

 Vi kommer att boka in ett ytterligare utbildningstillfälle om lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning via Vitur, då vi fått förfrågan om detta efter det första 

utbildningstillfället under hösten -21. Vi projektmedarbetare fungerar som 

moderatorer vid utbildningen (bjuder in deltagare, samlar in mailadresser, skickar ut 

länk och presenterar Vitur och innehåll). 

 

FASTA PLATSER TILL UNGDOMSTEAM 

 Då ungdomsteam startat i Forshaga kommun (samarbete mellan arbetskonsulenter, 

ungdomscoach/KAA och socialtjänst), så finns önskemål om att några platser i projekt 

Rebus viks till de ungdomar som ingår där under 2022. Antal är oklart i nuläget. 

 

Tove och jag har lyft frågan till beredningsgruppen om vårt önskemål att under 2022 lägga 

tid på att finna de ”enkla jobben” ute bland arbetsgivare i våra tre kommuner.  
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