
 1

#   Lägesrapport/slutrapport 
  
 
 
#ALLMÄNNA UPPGIFTER 
 
Projektets namn: Gemensamma Taget 

Vuxna 
 

Rapporten har skrivits av: Jonas Lundh  

Projektägare: Arbetsförmedlingen  

Samverkansparter: Umeå Kommun, 
Försäkringskassan, 
Psykiatrin NUS. 
Samordningsförbundet 

 

Rapporten avser perioden: 2009-01-01 2009-06-30 

Har ni gjort egna uppföljningar*  Ja     Nej   
 

1. Sammanfattning 
 
1.1 Bakgrund 
Gemensamma Taget Vuxna är ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun 
(Socialtjänsten, Viva arbetsmarknad), Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Psykiatrin och 
Samordningsförbundet. Arbetsförmedlingen är projektägare för projektet. De fyra coacherna i 
projektet är anställda av kommunen och arbetsförmedlingen Projektet påbörjades 080301 och 
beräknas vara avslutat 20100228.  
 
1.2 Syfte 
Syftet är att individer som är i kontakt med minst två deltagande myndigheter skall komma ut 
i arbete, kunna försörja sig själva och därmed ökad livskvalitet.  
 
 1.3 Mål 
Det övergripande målet är att genom en fungerande samverkansmodell mellan de deltagande 
myndigheters optimerade resurser, stödja den enskilde till egen försörjning. Målsättningen för 
deltagande individer är: 
a) att minst 40 % skall finna, få och behålla ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden, 
med eller utan finansiellt stöd alternativt gå vidare till studier 
b) Att individen hamnar där han/hon får rätt stöd av rätt myndighet 
c) att 100 % skall uppleva att livssituationen förbättrats  
d) att 100 % skall ha upplevt att insatsen håller god kvalité 
e) att 100 % skall ha upplevt sig kunna påverka sitt eget deltagande i projektet. 
 
1.4 Målgrupp 
Målgruppen för projektet är individer med oklara förutsättningar som stått utanför 
arbetsmarknaden länge och bedöms behöva omfattande motivationsinsatser. 
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Satsningen skall rikta sig till män och kvinnor i åldern 25-45 år som har kontakt med minst två av de 
deltagande myndigheterna.  
 
1.5 Resultat och slutsatser 
I projektet har det i skrivande stund deltagit 69 personer. Av dessa har idag 9 personer arbete 
på hel eller deltid, med eller utan statligt stöd. 11 personer arbetstränar eller praktiserar inför 
eventuellt fortsatt anställning eller studier, 9 personer är i studier. Det pågår ett arbete för att 
hitta en lösning för 25 personer. 9 personer har avslutats och återförts till aktualiserad 
myndighet och 4 personer har flyttat från kommunen.  
 
Resultatet visar att målnivån om 40 % till arbete eller studier inte uppnåtts. Orsakerna till är 
naturligtvis flera men att förhållandena på arbetsmarknaden dramatiskt förändrats påverkar 
naturligtvis resultatet. Att stödja den målgrupp som projektet arbetar med kan innebära arbete 
med långa processer, ibland livslånga sådana. För personer som varit arbetssökande under 
flera år så tar det tid att både ackvirera plats men också att coacha deltagaren till modet att 
bryta ett invant beteende och lämna en trygghet. Det kan konstateras utifrån att det är 
företrädelsevis personer som tidigt skrevs in i projektet som idag befinner sig i arbete. Det 
visar att tiden med bra stöd är en viktig framgångsfaktor. Det är också uppenbart att det finns 
behov av stöd även efter att deltagarna lämnar projektet till anställning eller studier. Projektet 
har haft en handfull personer som lämnat projektet till anställning men som tyvärr avbrutits av 
vanligtvis personliga skäl. Detta stöd behöver utvecklas. I annat fall riskerar anställningar att 
bli kortvariga sådana och individen återvänder till arbetslöshet och bidragsberoende. 
 
2. SAMVERKAN 
 
Samverkan mellan de deltagande aktörerna upplevs fungera väl. Styrgruppens träffas 
regelbundet och följer uppgjord planering och dagordning. Förutom att diskutera konkreta 
frågor som rör Gemensamma Taget Vuxna så får var och en i styrgruppen en möjlighet att ge 
en bild av nuläget hos respektive myndighet. Genom detta så ökar kunskapen och förståelsen 
för myndigheternas situation. Med en ökad kunskap för varandras aktuella nuläge underlättas 
samverkan betydligt i såväl styrgruppen som verksamheten som helhet. Förutom en 
beskrivning av nuläget kan dessa diskussioner ibland få karaktären av att vara övergripande 
och framåtsyftande där man tydligt ser behovet av samverkan mellan aktörerna. Detta torde 
borga för en fortsatt samverkan på ett eller annat sätt.  
 
Även rekryteringsgruppens arbete fungerar väl. Varefter projektet har pågått så har 
handläggare inom respektive myndighet blivit skickliga på att identifiera lämpliga deltagare 
till projektet. Detta gör att rekryteringsgruppens arbete blir enklare. Det är sällan som 
rekryteringsgruppen avfärdar en presumtiv deltagare. Kontakterna mellan coacherna och 
handläggare på respektive myndighet är informella och sällan längre än ett telefonsamtal eller 
mail bort. Den feedback som sker till socialtjänsten är regelbunden och uppskattad hos 
handläggarna. När det gäller återkopplingen till arbetsförmedlingen är den inte lika frekvent. 
Detta i och med att Arbetsförmedlingens coacher i projektet övertar i samband med 
inskrivningen i projektet handläggaransvaret för deltagaren. Det finns därmed ingen annan 
ansvarig handläggare att återkoppla till. 
 
Psykiatrins roll i projektet har utvecklats över tid och projektet har haft mycket nytta av den 
konsultationstid som arbetsterapeuten från psykiatrin bistått med. Framförallt har det handlat 
om att vara ett stöd till coacherna för att kunna underlätta livet för deltagare vid sidan av 
arbete eller studier. Som en intressant fortsättning på detta kommer psykiatrins roll i projektet 
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att förändras under det sista halvåret. Från att tidigare haft denna konsultativa roll på två 
timmar varannan vecka kommer nu psykiatrin att finnas i projektet på 40 % av en heltid. 
Denna förändring görs med anledning av det konstaterade behovet av initialt stöd för en 
deltagare som går till arbete eller studier för att öka chanserna för denne att bibehålla ett 
arbete eller fortsätta studierna. 
 
Försäkringskassans roll i projektet kommer även den att utvecklas under hösten. Tidigare har 
det funnits vissa oklarheter med hur den konsultationstid som är avsatt skulle användas. Nu 
finns dock två försäkringsspecialister på Försäkringskassan som kommer att fungera som 
projektets kontaktpersoner i socialförsäkringsfrågor. Under hösten är ambitionen att utveckla 
Försäkringskassans roll tillsammans med kontaktpersonerna. Avsikten är att dessa skall 
konsultera projektet vid ansökan om sjuk- eller aktivitetsersättning för deltagare där en 
samlad bedömning från projektet är att fullständig arbetsförmåga saknas. 
 
De problem eller hinder som har dykt upp löses ofta pragmatiskt mellan coacherna och 
handläggare inom myndighet eller av styrgruppen. Projektet har som nämndes ovan 
konternuerligt kontakt med ordinarie handläggare för att berätta om nuläget för individen. 
Därutöver genomför projektet vår och höst en större informationsträff där handläggare från 
myndigheterna ges möjlighet att få aktuell information och att ställa frågor direkt till 
projektet. Den löpande informationen från projektet och de personliga kontakterna upplevs 
som väldigt positiv och är förmodligen en viktig faktor till varför projektet vunnit legitimitet.     
 
 

3. DELTAGARNA 
 
De första grupperna i projektet bestod till största delen av män. Vid de senaste gruppintagen 
har könsfördelningen varit mer jämn även om männen fortfarande är överrepresenterade. 
Kontaktpersonerna på respektive myndighet har uppmuntrat handläggarna att särskilt beakta 
Gemensamma Taget Vuxna vid möte med kvinnliga kunder eller klienter. Av 69 deltagare i 
projektet är 53 män och 16 kvinnor. Det kommer inte att vara några problem att nå målnivån 
om 80-100 deltagare under projekttiden och arbetet att försöka utjämna könsskillnaderna 
måste fortsätta. 
 
Projektet har en väl fungerande gruppverksamhet där både innehållet under basprogrammet 
och den sociala interaktionen och samspelet mellan deltagare ses som något positivt. Projektet 
har stärkt sin övertygelse om nödvändigheten att fortsätta med gruppintag trots att det på 
andra håll bedrivs liknande verksamhet med helt individuella upplägg. Vi tror att det sociala 
sammanhanget under de första fyra veckorna är både stärkande, nödvändigt och roligt. 
Behovet av att tillhöra en gemenskap blir naturligtvis inte tillgodosett under bara fyra veckor 
utan det är egentligen mer som behövs. Det hade varit önskvärt att låta gruppen fortsätta 
träffas och utvecklas även efter att basprogrammet avslutats. I dagsläget är dock detta ej 
möjligt med anledning av lokalbrist.  
 
Även om gruppverksamheten har många fördelar så kan det vara jobbigt för en del att utsätta 
sig för sociala sammanhang. Av den anledningen finns det ett önskemål från främst 
socialtjänsten att prova ett mer individuellt upplägg för några deltagare. Dessa personer 
bedöms stå lite längre ifrån arbetsmarknaden än den grupp som GT Vuxna hittills arbetat 
med. Projektet kommer därför att låta några personer under hösten delta i verksamheten under 
ett mer individuellt upplägg. Således kan det bli att för några personer handlar det inte om att 
finna arbete utan det kan bli frågan om sysselsättning.      
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Det är naturligtvis också så att personer som står lite längre ifrån arbetsmarknaden får det 
ännu svårare att hitta sysselsättning vid lågkonjunktur vilket gör att vi måste lägga ner mer 
resurser på att ackvirera lämpliga platser som emellanåt behöver anpassas betydligt. 
Resultatet i projektet kan naturligtvis påverkas men det primära måste ändå vara att försöka 
tillgodose respektive myndighets behov. Att arbeta med individer som har ett större behov av 
stöd kan innebära att vi behöver arbeta betydligt mer med motiverande samtal. Emellanåt kan 
lågkonjunkturen användas som skäl till att inte försöka ändra sin situation då det ändå upplevs 
som än mer omöjligt än tidigare. 
 
När projektet nu varit igång i över ett år och några deltagare varit med under relativt lång tid 
noterar vi att det ibland krävs omfattande insatser för att hålla vissa deltagare motiverade. Hos 
många deltagare finns det alltid något som ”strular”. Det kan vara svårt ibland att förklara 
varför och vad det är, men helheten gör att det kan bli en stökig vardag att hantera. Här krävs 
ofta genomgripande insatser från coachernas sida för att börja nysta i problemen. Det är ofta 
så att det behövs någon utifrån som hjälper till. 
 
Deltagarna får efter varje vecka i basprogrammet utvärdera veckans innehåll. Det görs också 
en utvärdering efter att hela basprogrammet genomförts. Överlag tilldelas såväl projektet som 
coacherna ett gott betyg. För att få ett ytterligare perspektiv och feedback på vår verksamhet 
har vi låtit en avgångsstudent på socionomprogrammet vid Umeå universitet genomföra en 
kvalitativ studie och intervjua fyra deltagare i projektet. Nedan redovisa i punktform 
huvuddragen i hennes uppsats. 
 

• Deltagarna upplever ett begränsat handlingsutrymme då de är beroende av 
försörjningsstöd. 

• En maktstruktur hos myndigheterna där de bemöts med misstänksamhet och tvång. 
• Snabb handläggning, personligt bemötande och engagemang i projektet. 
• Finns ett behov i projektet av mer anpassning till individuella förutsättningar och 

behov.  
• Ifrågasättande av lokalernas status och lokalisering. 
• Coacherna ses ibland som informella kontrollanter. 
• Frivilligheten i projektet ifrågasätts. 

 
Utifrån de egna utvärderingarna och resultatet från studentuppsatsen har vissa justeringar av 
verksamheten gjorts. Bland annat har det lagts in mer individuella coachtider för att kunna 
tillmötesgå och fånga upp den enskilde deltagarens behov på ett bättre sätt. Den 
överenskommelse om spelreglerna under projekttiden som varje deltagare skriver under vid 
projektstart har också omformulerats till att försöka vara mindre kontrollerande. 
 

4. PROJEKTORGANISATION 
 
Inga större förändringar har skett beträffande projektorganisationen. Projektet har försökt hitta 
lämpliga ansvarsområden för samtliga coacherna. Arbetsförmedlingens representanter har ett 
större ansvar för jobb, praktik och ackvirering av plats medan kommunens anställda arbetar 
mer med självförtroende, självkänsla och att hitta strukturen i livet vid sidan om arbetet. 
 
Förutom regelbundna träffar i styrgrupp och rekryteringsgrupp så genomför coacherna själva 
veckovisa arbetsplatsträffar. Här finns dock ett behov av att strukturera upp dessa vilket 
kommer att göras under hösten.  
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Som tidigare nämndes kommer personalens sammansättning att ändras under hösten med 
anledning av att det från psykiatrin kommer två arbetsterapeuter som kommer att arbeta i 
projektet 20 % vardera. Detaljerna för hur denna resurs skall användas är i skrivande stund 
inte helt klart och kommer att utvecklas under hösten. Tjänsterna finansieras inom ramen för 
redan budgeterade medel. 
 
I övrigt fortsätter projektets arbete med att bygga ut det nätverk med externa aktörer som 
påbörjats. Strävan är att GT Vuxna skall kunna fungera som en samhällskoordinator för 
individen i dennes kontakt med olika samhällsaktörer.  
 
Försäkringskassans roll i det operativa arbetet har också blivit tydligare och vi har enats om 
hur vi ska använda den konsultationstid om två timmar varannan vecka skall användas. 
Försäkringskassan kommer i huvudsak att användas som bollplank vid ansökan om sjuk- eller 
aktivitetsersättning efter att projektet gjort en samlad bedömning att full arbetsförmåga 
saknas. 
  
Under hösten kommer psykologstudenter vid Umeå Universitet att genomföra ett arbete med 
inriktningen att studera myndighetssamverkan där enkäter kommer att skickas ut till nätverket 
av myndigheter som omger GT Vuxna. Avsikten är att titta på hur kommunikationen och 
samverkan sker mellan myndigheter. 
 
 

5. GENOMFÖRANDE/METOD 
  
Det är fortfarande så att deltagandet i projektet inleds med ett fyra veckors basprogram. Vissa 
justeringar görs löpande på innehållet. Den stora förändringen som har ägt rum är att första 
veckan i basprogrammet ägnas åt att kartlägga individens förmåga och vilja. Detta görs 
genom både formulär som får fyllas i men också genom att fler individuella coachsamtal och 
motiverande samtal äger rum under den första veckan. På så sätt får vi snabbt en bild av 
deltagaren och vi bygger in ett förtroende till coacherna som är viktigt för den fortsatta 
processen. 
 
På grund av ändrade förutsättningar på arbetsmarknaden har projektet nödgats till att 
acceptera praktikplatser som inte uttalat leder till arbete. Under första tiden i projektet 
ackvirerades endast platser där det fanns en anställning längre fram. Numer har vi sett det 
nödvändigt att även renodlade praktikplatser är ett första steg mot arbete. Detta avviker i viss 
utsträckning mot skrivelserna i projektplanen.  
 
Från den så kallade ”rehabpotten” i budget har det tagits medel till att köpa in en extern 
neuropsykiatrisk utredning då coacherna gjorde bedömningen att här kan det vara frågan om 
någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Den här personen har varit till och från 
varit inskriven på arbetsförmedlingen sedan 1996. Vid inträde till projektet var deltagaren 
inskriven i Jobb och Utvecklingsgarantin med ett arbetsutbud på 100 %. Utredningen kom 
fram till att det föreligger en multiproblematik och att arbetsutbudet med mycket stöd på sikt 
kan uppgå till 25 % i ett anpassat arbete. I dagsläget arbetar vi vidare med att bland annat vara 
behjälpliga i att söka sjukersättning från Försäkringskassan. 
 
En förändring som kommer att ske under hösten är att arbetsterapeuterna från psykiatrin 
kommer att ha ett inslag en dag i basprogrammet. Därutöver kommer de att ha som 
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huvudfokus att utveckla den så kallade behållarfunktionen som skall ge deltagare som lämnar 
projektet verktyg att behålla arbetet eller studierna. Hur arbetet skall utformas är i dagsläget 
inte bestämt men med all säkerhet kommer vissa metoder att förfinas under hösten. 
 
 
 
6. AKTIVITETER Start Slut 
Gruppstart för grupp 6 090112  
Utbildning ”Aktivitetsbaserad bedömning av 
arbetsförmåga” (Jonas, Göran) 

090311 090512 

Styrgruppsmöte 090327  
Utbildning ”Socialmedicinska funktionshinder” (Jonas, 
Göran) 

090331 090402 

Arbetsmöte med styrgruppen för GT Vuxna 090422  
Styrgruppsmöte 090508  
Möte med psykiatrin och Samordningsförbundet 090526  
Styrgruppsmöte 090616  

   

7. KOMMENTAR TILL AKTIVITETERNA 
 
Utbildningen ”Aktivitetsbaserad bedömning av arbetsförmåga” anordnades i 
Arbetsförmedlingens regi och gav projektet redskap att på ett bättre och mer strukturerat sätt 
bedöma arbetsförmåga och anpassa arbetsplatser efter enskilda behov.  
Utbildningen ”Socialmedicinska funktionshinder” gav en ökad kunskap kring personer som 
har eller har haft olika missbruk.  
 

8. UPPFÖLJNING AV DELTAGARE 
 

Ålder Kön Anta
l  

1. Antal deltagare sen projektstart 18-30 Män 25 

 18-30 Kvinnor 8 

 31-65 Män 28 

 31-65 Kvinnor 8 

2. Antal i arbete sen projektstart (1) 18-30 Män 2 

 18-30 Kvinnor 0 

 31-65 Män 4 

 31-65 Kvinnor 3 

3. Antal i studier sen projektstart (2) 18-30 Män 5 

 18-30 Kvinnor 1 

 31-65 Män 4 

 31-65 Kvinnor 0 

4. Antal som avbrutit sen projektstart (3) 18-30 Män 1 

 18-30 Kvinnor 0 
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 31-65 Män 0 

 31-65 Kvinnor 1 

5. Antal som avslutats sen projektstart (4) 18-30 Män 0 

 18-30 Kvinnor 0 

 31-65 Män 7 

 31-65 Kvinnor 0 

6. Antal kvar i projektet 18-30 Män 21 

 18-30 Kvinnor 7 

 31-65 Män 14 

 31-65 Kvinnor 7 

    
7. Hade individen små eller stora möjligheter att påverka insatsen (5)  18-65 Alla  
8. Vilket betyg gav individen insatsen (5) 18-65 Alla  
9. Har individen upplevt att insatsen medfört att livssituationen försämrats eller 
förbättrats (5) 

18-65 Alla  

1. Definition på i arbete är: Anställd med eller utan bidrag.  
2. Definition på studier är: Komvux, högskoleutbildning, KY-utbildning, Folkhögskoleutbildning 
3. Detta gäller individer som av olika skäl ”hoppat av” insatsen. Detta kan vara pga. att man avvikit, ej uppfyllt 
krav som ställs, ej haft intresse av att fullfölja etc.  
4. Detta gäller individer som avslutat insatsen planerat. D.v.s. insatsen har ej lett till önskat resultat i form av 
arbete, studier eller att man gått vidare till annan insats. 
5. Dessa uppgifter tas från SUS (M2 deltagare) och det ni ska skriva in är medelvärdet av de som svarat.  
 
 

9. KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING AV DELTAGARE 
 
Som nämndes inledningsvis har en kraftigt förändrad arbetsmarknad med lågkonjunktur 
bidragit till att det uppsatta målet om 40 % till anställning eller studier inte uppnåtts. 
Samtidigt som strävan är att hitta egen försörjning för deltagarna har vi ansett det nödvändigt 
att emellanåt låta deltagare genomgå en praktikperiod. En praktik som ger deltagaren 
möjlighet att få arbetslivserfarenhet, referenser och möjlighet att befinna sig ett socialt 
sammanhang. Förhoppningsvis medför detta en ökad anställningsbarhet på sikt. För 
närvarande har projektet 11 personer som befinner sig på praktik.  
 
Resultatet visar också att projektet inte avslutat särskilt många deltagare (9). Vi har sett att det 
finns ett behov av projektets stöd som ibland kan sträcka sig längre än maxgränsen nio 
månader. Av den anledningen kvarstår de i projektet tills att vi bedömer att de är redo att klara 
sig på egen hand. Under hösten kommer det att ske betydligt fler avslut och förhoppningsvis 
är det arbete eller studier som är orsaken. Oavsett så är det en nödvändighet då projekttiden 
börjar närma sig sitt slut. 
 
 

Vid inskrivning i projektet får varje deltagare tillsammans med sin coach fylla i SUS (M1). 
Dessa matas därefter in i systemet. Vid avslut fylls (M2) i och läggs in i systemet. I övrigt 
använder vi oss inte av SUS enkäterna i den operativa verksamheten. 

10. SUS (SYSTEMET FÖR UPPFÖLJNING AV 
SAMVERKANSINSATSER) 
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11. SLUTSATSER/AVVIKELSER 
 
En av de slutsatser som kan dras under den tiden projektet pågått är hur viktigt det är att 
kunna ge ett initialt stöd när deltagarna går till arbete eller studier. Utifrån att projektet haft ett 
antal personer som påbörjat anställning men av olika anledning inte lyckats behålla jobbet 
behöver projektet jobba vidare med att utveckla stödet för personer som går till anställning 
eller studier. Det kan vara en stor omställning för individen på många sätt, och vi ser att vårt 
stöd är bra, men att det behöver utvecklas. Trots att projektet träffar deltagaren i stort sett 
varje dag under fyra veckor kan det ibland vara svårt att få ett grepp om exakt vilket stöd 
individen behöver. Många gånger är det ett flertal samverkande faktorer i livet som gör 
vardagssituationen komplex och ”strulig”. Alltifrån odiagnostiserade neuropsykiatriska 
funktionshinder till skulder hos kronofogden. För att få hjälp med det förstnämnda har 
projektet möjlighet att via den så kallade rehabpotten köpa in externa utredningar. Något som 
visat sig framgångsrikt i arbetet med att stödja individen vidare. För att behålla ett arbete 
krävs att livet i övrigt fungerar tillfredsställande. Under hösten kommer psykiatrins 
arbetsterapeuter att vara delaktiga i att utveckla arbetet med att få livet som helhet att fungera 
för deltagare i projektet. En spännande utveckling och utmaning som får återkommas till vid 
nästa rapport.  
 
Vi har också sett hur viktigt det är att lyssna individens egna idéer om framtida yrkesval och 
då motivera och uppmuntra till handling. Arbetsförmedlingens vanliga matchningsinstrument 
kan emellanåt vara svårt att använda och upplevas tämligen trubbigt.  För deltagare som kan 
upplevas inte riktigt vara beredda till att förändra sin situation behöver projektet arbeta mer 
med motiverande samtal för att därigenom hitta den egna drivkraften. För att fånga upp dessa 
tankar kommer den första veckan i Basprogrammet att utvecklas till en kartläggningsvecka 
där coacherna får en bild av deltagarens bakgrund och med stöd av olika material kartlägger 
individens styrkor, svagheter och förväntningar. Även om detta kan vara tidskrävande så kan 
förhoppningsvis detta leda till ökade förutsättningar att arbete eller studier bibehålls på sikt. 
Samtliga kartläggningsinstrument behöver särskådas och utvecklas för att nå sina syften. 
Exempelvis ifrågasätts nyttan av och sanningshalten i svaren på den ASI som genomförs.  
 
Vi har också uppmärksammat att trots att gruppverksamheten har flera positiva effekter så 
finns också ett visst behov av ett mer individuellt upplägg för somliga deltagare. Projektet har 
därför för avsikt att låta ett antal personer ta del av ett mer individuellt upplägg och låta 
gruppverksamheten bli sekundär. Förmodligen kommer det ändå att vara inslag av 
gruppträffar då vi anser att de kan vara jobbiga men ändå viktiga. Att fungera i ett socialt 
sammanhang är ofta en nödvändighet i arbetslivet och i projektet ges en möjlighet både träna 
och diskutera detta.  
 
Under projekttiden har en relativt god infrastruktur utvecklats vad gäller hur 
kommunikationen mellan deltagande aktörer ska fungera. Styrgrupp och rekryteringsgrupp 
samt kontakten mellan coacher och handläggare fungerar på ett bra sätt och under det 
kommande halvåret kommer den förmodligen att stöta på nya utmaningar i och med att fler 
personer kommer att avslutas från projektet. Det gäller även att fortsätta utveckla 
kommunikationen till externa aktörer då GT Vuxna har som ambition att vara en koordinator 
för deltagaren i kontakter med andra samhällsaktörer 
 
Avslutningsvis behöver det framhållas vikten av att ha en styrgrupp och ledning som ger sitt 
fulla stöd och förtroende för den verksamhet som bedrivs. GT Vuxna har en fungerande 
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ledning som visar intresse och förståelse. Kommande halvår kommer säkerligen mycket av 
styrgruppens arbete att fokusera på hur man ska använda erfarenheter som vunnits i projektet. 
Vad kan implementeras, och vad kan genomföras inom ramen för den ordinarie verksamheten 
hos respektive aktör. 
 
Projektet har pågått sedan mars 2008 och så här ett och ett halvt år senare kan vi konstatera att 
arbetsmarknaden ser något annorlunda ut än vid uppstarten av Gemensamma Taget Vuxna. 
Det är naturligtvis faktorer som är svåra att påverka utan bara att förhålla sig till. Hög och 
lågkonjunkturer kommer alltid att växla men att hitta strukturer för myndighetssamverkan för 
dessa personer som behöver ett fördjupat stöd till egen försörjning kommer alltid att finnas. 
Om dessa insatser är samhällsekonomiskt lönsamma kan säkert den ekonomiska analys som 
görs i projektet ge en fingervisning om. Förmodligen finns det ett visst behov av att samordna 
de olika aktörernas verksamheter för att få en helhet som kan gagna såväl medborgare som 
anställda inom myndigheterna. Framtiden får utvisa hur de erfarenheter som GT Vuxna gör 
under projekttiden kan användas för framtida verksamheter. 
 
 
12. Insatser från Samordningsförbundet 
 
Den föreläsning som Samordningsförbundet anordnade kring Neuropsykiatriska 
funktionshinder var väldigt uppskattad. Det kan behövas mer att liknande initiativ. Det finns 
också ett behov att låta de olika projekten med jämna mellanrum träffas för att bland annat 
kunna diskutera metodfrågor men också hur samverkan projekten emellan skulle kunna se ut. 
I vissa delar arbetar vi med liknande målgrupper. Om det är så att det framkommer över tid att 
en deltagare i ett projekt kan vara mer lämplig i ett annat skulle det finnas möjlighet att 
diskutera eventuell överföring till den verksamheten. Här finns det säkerligen vinster för den 
enskilde medborgaren och samhällsekonomiska dito.  
 


