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RAR:s diarienummer 

Slutrapport 
samverkansinsatser inom 
samordningsförbundet 
Slutrapport ska lämnas in till förbundet senast en månad efter avslutad insats.  
 
Insatsens namn: Rätt insats.se 2.0 

 
Insatsägare: RAR Sörmland 

 
Samverkansparter: Eskilstuna kommun 

 Arbetsförmedlingen Sörmland 
 
Total Tidsperiod för insatsen: 2020-09-01 till 2021-09-30 

 
Ange syftet med insatsen (som det beskrevs i ansökan): 
Enligt ansökan: 
Syftet med projekt Rätttinsats.se är att genom den myndighetssamverkan som pågående projekt skapat, 
forma individuella rehabiliteringsplaner för att sedan eftersträva dessa tillsammans med individen mot 
egenförsörjning. 
 
Projektmedarbetarna arbetar konsekvent med var och en av deltagarna genom att kartlägga och identifiera 
vilka behov de har. När identifieringen är klar görs individuell planering och projektet följer och stöttar 
individen genom hela processen. Syftet är att stötta deltagarna mot egenförsörjning individuellt eller i 
gruppverksamhet. 
 
Syftet har tydliggjorts under projekttiden i samråd med RAR Sörmland samt FOU Sörmland, 
Syftet lyder:  
Syftet med projekt Rättinsats.se är tudelat. Dels syftar projektet till att utveckla en implementerbar 
samverkansmodell mellan Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen Eskilstuna, avseende rutiner och 
arbetssätt gentemot projektets målgrupp. Projektet syftar till att aktivt arbeta med att ge stöd och insatser 
som leder till att projektets deltagare genomför stegvisa förflyttningar mot egenförsörjning. 

 
Har målen uppnåtts? (Ja/Nej) Ja 

 
Om målen inte har uppnåtts, kommentera: 
Projektet har inte alltid kunnat upprätthålla 40 deltagare kontinuerligt på grund av personalbyte i projektet. 
Resterande mål har uppfyllts. 

 
Beskriv insatsens faktiska resultat i förhållande till ansökan 
Redogör för kvalitativa och kvantitativa resultat 
Exempel på kvalitativa mått: nya kunskaper och förändringar i attityder, riktlinjer och arbetssätt 
Exempel på kvantitativa mått: antal deltagare till arbete eller studier 
Mål 1: Bistå deltagare att genomföra stegvisa förflyttningar mot egenförsörjning. 
- Påvisa stegvis förflyttning för samtliga projektdeltagare.  
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Kommentar: Projektet har påvisat stegvisa förflyttningar för samtliga deltagare. Deltagarna har erbjudits 
kartläggning och vägledning mot egenförsörjning. Deltagarna har kommit olika långt på vägen mot 
egenförsörjning men har som gemensamt att man har kommit närmre egenförsörjning än vad man var när 
man kom till projektet. Således har stegvis förflyttning genomförts för samtliga deltagare. I modellen som 
projektet tagit fram innefattas även mätinstrument för stegvis förflyttning. Mätinstrumentet följer 
respektive deltagares tid i projektet och var denne person befinner sig, den påvisar även de förändringar 
som sker på individens väg mot egenförsörjning. 
 
- 20 % av dem som deltar i projektet ska nå egenförsörjning.  
 
Kommentar: Under projektets hela tid har 39,7 % nått egenförsörjning av de totalt 63 deltagare som 
genomgått projektet. Vissa av deltagarna har nått egenförsörjning under den första halvan av projekttiden, 
men merparten av deltagarna har nått egenförsörjning under den andra halvan.  
5 st jobb utan stöd 
8 st extratjänster 
2 st introduktionsjobb 
1 st lönebidrag 
3 st nystartsjobb 
6 st CSN studier 
 
- Kontinuerligt upprätthålla 40 deltagare under projekttiden. 
 
Kommentar:Totalt har 63 deltagare genomgått projektet. Projektet har inte alltid haft 40 deltagare, detta 
har delvis berott på personalbyte men även att det varit en process att upprätta ett inflöde av deltagare till 
projektet. Det föreligger ett arbete kring att etablera ett projekt, att etablera en god samverkan kring 
inflöde av deltagare. 
 
Mål 2: Utveckla en implementerbar samverkansmodell mellan Arbetsförmedlingen och Eskilstuna kommun. 
-Genom aktiv dialog och dokumentation under utvecklingsprocessen ge underlag som understödjer och 
stärker förutsättningar till att samverkansmodellens är implementerbar vid projektavslut. 
 
Kommentar: Projektet har tagit fram en implemplementerbar samverkansmodell mellan Eskilstuna kommun 
och arbetsförmedlingen. Modellen har tagits fram gemensamt mellan projektmedarbetare i 
utvecklingsmöten där rutiner och strukturer avseende hur vi arbetar med målgruppen har skrivits ner. 
Modellen avser kunna användas för att stötta den avsedda målgruppen mot egenförsörjning via en 
samverkan mellan Eskilstuna kommun och arbetsförmedlingen. Modellen beskriver hur arbetssättet och 
samverkan går till för att individen ska göra stegvisa förflyttningar mot egenförsörjning. 

 
Hur har insatsen bidragit till bättre samverkan inom och mellan myndigheterna? 
Projektet har utökat samverkat mellan Eskilstuna kommun och arbetsförmedlingen genom att arbeta 
tillsammans med en målgrupp som behöver fördjupad stöttning. De två samverkansparterna har suttit 
tillsammans samt har arbetat nära i ärenden med gemensam planering mellan Eskilstuna kommun och 
arbetsförmedlingen kring ärenden. De bägge parterna har kunnat lära sig och nyttja respektive 
organisations resurser vilket således har underlättat individens väg mot egenförsörjning. Via samverkan har 
vi kunnat undvika att individerna har kommit i kläm i olika planeringar för respektive organisation.  
Projektet har blivit inbjuden och deltagit i forum för att berätta hur vi arbetar och således sprida 
kunskaperna/behoven kring vår samverkan i redan befintliga verksamheter.  
Dialog med chefer inom respektive organisationer kring vikten av samverkan kan komma att påverka 
utvecklingen av samverkan mellan Eskilstuna kommun och arbetsförmedlingen. 
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Ange antal personer som deltagit i insatsen fördelat på kön: 
 Planerat antal Faktiskt antal 

Kvinnor 20 26 
Män 20 37 

 
Beskriv insatsens huvudsakliga arbetssätt och kortfattat vilka metoder,  
utbildningar och andra aktiviteter som användes.  
Vad var det som gjorde skillnad? Vad ledde fram till det önskade resultatet? 
Projektet har utvecklat en samverkansmodell i utvecklingsmöten en gång i veckan, även utvecklingsdagar 
vid behov.  
Projektet har även stötta deltagare på stegvisa förflyttningar mot egenförsörjning. Exempel på aktiviteter är: 
Kartläggningssamtal, motiverande samtal, stöttning med myndighets-/vårdkontakter, stöttning med att 
finna arbete, studiebesök för deltagare, praktik, stöttning med anställningsavtal i samverkan med 
arbetsförmedlingen, stöttning mot studier, stöttning mot arbetsmarknadsutbildningar kartläggning av 
arbetsförmåga, att koppla på arbetsterapeut/arbetspsykolog. 
 
Projektet har strävat att arbeta efter Supported Employment men har också behövt förhålla sig till 
restriktioner kring Covid-19, varpå ett mer digitalt arbetssätt har nyttjats. 
Projektet har arbetat mycket nära individen med att lära känna denne och följa dennes önskemål för att 
finna arbetsplats/studier. Projektet har samverkat nära mellan Eskilstuna kommun och arbetsförmedlingen. 
Projektet har samarbetat i ärenden samt genomfört samplanering för deltagarna varpå respektive 
organisations resurser har kunnat användas väl, detta har lett till att deltagarna nått egenförsörjning 
effektivt genom en god samverkan. Då projektet endast bestått av tre medarbetare har en inkludering i 
utvecklingsarbete kunnat fastställts, det har även varit smidigt vid samverkan av ärendearbete.   

 
Beskriv hur ert insatsresultat helt eller delvis kommer att användas i ordinarie verksamhet 
och i befintliga strukturer. Om implementering inte har genomförts, beskriv varför. 
Projektet visar hur vår samverkansmodell kan användas för att stötta individer enligt målgruppen mot 
egenförsörjning. Projektet har påvisat detta resultat för styrgrupp som bland annat består av ledning på 
arbetsförmedling samt Eskilstuna kommuns arbetsmarknadsenhet; Jobbcentrum. Implementering avgörs av 
ledning inom respektive organisation.  
Förändringar i samhället påverkar även möjlighet till implementering. Det är inte bestämt hur kommun och 
arbetsförmedling ska samverka framöver från arbetsförmedlingen, man ser dock behovet. Arbetsverktyg 
som arbetats fram kommer oavsett framtid kunna tas med till respektive organisation. 

 
Har alla ansökta medel använts? (Ja/Nej) Nej 

 
Om inte, ange orsaken: 
Behov har ej funnits. 

 
Vad har respektive samverkanspart fått för lärdomar och erfarenheter? 
Vi ser hur viktigt samverkan är för individens väg mot egenförsörjning. Vi kan dock även se hur system är 
uppbyggda för att försvåra en god samverkan i behörigheter och andra strukturella hinder. Det är mycket 
viktigt att system samt strukturer byggs upp för att förenkla en samverkan. Då det påvisas att samverkan är 
mycket viktig bör det också följa ett ansvar för att bygga upp strukturer som förenklar och uppmuntrar den. 
Viktigt att ledning inom respektive organisation tar ett gemensamt ansvar för att bygga upp och tillämpa 
dessa typer av system. 
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