
 
 

CREA 
 

”Crea” (Coachning-Rehabiitering-Engagemang-Arbete) 
 
 
Bakgrund/problemformulering 
Under rådande omständigheter med en krympande arbetsmarknad och ändrade regler inom 
bl.a. sjukförsäkringen kommer antalet individer som inte har egen försörjning att öka.  
Möjligheter att förbereda sig för att komma in på den allt tuffare arbetsmarknaden riskerar att 
minska.  
Individ som under längre perioder hamnar i utanförskap och arbetslöshet riskerar att få 
minskad självkänsla utarmat socialt nätverk och många saknar eller vågar inte sätta upp 
framtidsmål.  
Problematiken som finns hos många individer som under längre perioder står utanför 
arbetsmarknaden tenderar att bli allt mer komplex och svårbedömd. Behovet av individuellt 
stöd och handledning under en längre period ökar samt att det är viktigt att få vara i ett socialt 
sammanhang . 
 
För att målgruppen ska få möjlighet till rehabilitering tillbaka till arbete/studier behövs en 
större bredd av insatser för att nå målen så att individen inte hamnar ”mellan stolarna”.   
Dessa individer ska konkurrera på en idag redan svag arbetsmarknad och för att öka deras 
möjligheter att komma ut i egen försörjning behövs en fortsatt effektiv resursanvändning och 
samverkan. 
Olika individuella metoder är prövad i projekt och har visat på goda resultat för individen.  
Det individuellt anpassade arbetssättet med en långsiktig planering med stöd och delmål leder 
individen framåt i processen mot arbete/studier.  
 
Idag arbetar både C2 och Växtkraft med en del av målgruppen i olika faser. En 
sammanslagning skulle innebära en ökad tydlighet mot remitterande myndigheter samt att 
individen hamnar rätt från början. 
 
Mindre tid går åt för samverkande myndigheter för informationsutbyte, referensgrupp och 
styrgrupp. Samarbetet underlättas och remissförfarandet blir enklare. 
Ett projekt där tidigare erfarenheter från Växtkraft och C2 tas tillvara ökar förutsättningar för 
hela målgruppen. 
En ingång innebär möjligheter att arbeta med målgruppen i olika faser. Projektet får tillgång 
till fler lokaler samt utemiljö och ökade alternativ för praktisk verksamhet.  
För personalen innebär det att arbetsgruppens totala kompetens breddas och blir mindre sårbar 
vid eventuell frånvaro. Inom personalgruppen kan arbetsuppgifter alterneras och utvecklas. 
Implementeringen under sista halvåret av projektet underlättas om det är prövat med en 
ingång mot hela målgruppen. 



 
 
 
 
 
Syfte 
 

• Underlätta myndighetssamverkan och skapa en effektivare och smidigare ingång för alla 
individer inom målgruppen. 

• Öka alternativen inom aktiv rehabilitering.  
• Att underlätta för målgruppen att etablera sig på arbetsmarknaden eller inom det 

reguljära utbildningsväsendet. Att genom planerade individuella åtgärder ge målgruppen 
redskap för att förbereda sig, finna, få och behålla ett arbete eller utbildning. Samt att 
individer som står långt bort från arbetsmarknaden inte cirkulerar runt mellan 
myndigheterna 

• Ytterligare utveckla samverkan med myndigheter, föreningar, organisationer och 
näringsliv m.m. som kan bidra till att individerna kan komma ut i 
arbetsträning/sysselsättning.   

• Minska försörjningsstödskostnaderna via ökad egenförsörjning för målgruppen 
 

Mål 
• Verksamheten skall hantera 60 remitterade individer per år.  
• Utveckla verksamhet med aktiviteter för målgruppen 
• Medverka till utveckling av en samlingsplats för målgruppen. 
• Samtliga remitterade deltagare skall ha en påbörjad handlingsplan senast fjorton dagar 

efter anvisningens början. 
• Uppföljningssamtal skall genomföras kontinuerligt med två månaders mellanrum, enligt 

flerpartsmodell med samtliga individer. 
• Senast sex månader efter påbörjat arbete på individnivå skall förslag till åtgärd i 

samtycke med individ redovisas för samverkande via flerpartssamtal. 
• Målet är att individerna når en ökad funktionsnivå fysisk, psykisk och socialt  
• Ökad egenförsörjning för samtliga individer efter avslutad aktivitet. 
• År ett ska 50 % av remitterade deltagare vara i någon form av arbete/sysselsättning eller 

studier utifrån individens förutsättningar. 
• År två är målet35 %.  
• År tre är målet 45 %.  
 

Målgrupp 
Individer mellan 16-65 år som har en sammansatt svårbedömd problematik socialt, psykiskt, 
psykosocial och somatiskt med ett behov av att ”normalisera” vardagen. 
Särskild prioritering gäller individer i ålder 16-35 år. 
Individen ska till största del ha sin försörjning via offentliga medel. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Avgränsningar och mervärde 
Med projektet skapas en snabbare men framförallt en korrektare handläggning av individer 
som blir remitterade till projektet. Det medför att arbetet tillsammans med individen startar på 
rätt nivå. Det blir även lättare att ändra inriktning under tiden i projektet. 
För individen minskar utanförskapet och för myndigheterna blir det ett bättre nyttjande av 
resurser. Vilket i förlängningen torde minska de offentliga utgifterna. 
 
 
Metod 

Inom verksamheten görs en kartläggning som avgör var individen börjar. En individuell 
handlingsplan upprättas och under tiden i projektet kan individen utifrån behov gå mellan 
faserna. Metoden bygger på delaktighet och eget ansvar och ska genomsyra hela 
processen. Under tiden individen är i projektet sker ett nära samarbete mellan projekt, 
myndighet och individ utifrån behov av åtgärder.  

 
Tre faser 
 

• Bas: Individen behöver tid för kartläggning av vilka behov som finns. Börja med att 
skapa dagliga rutiner och delta i ett socialt sammanhang.  Individen kan även behöva 
andra stödinsatser ex boendestöd, för att få anpassning och struktur i hemmet.  

 
Individen kan vara delaktig i praktisk verksamhet på ex Röda villan där det finns 
snickeri, syateljé, trädgård m.m. eller på föreningar, studieförbund, Kupan Samhall 
puls, osv.  

 
• Intensiv: Individer med dagliga fungerande rutiner och som finns i ett socialt 

sammanhang men har behov av intensiv handledning under kortare perioder.  
Handleda individen mot studier eller ute i verksamhet ex inom Ame Service på, 
hembygdsgillet, studieförbund, kyrkan, företag, kommun, landsting osv. Via 
genomförande av utbildningsinsatser skola in handledare inom befintlig verksamhet 
som kan fortsätta stötta individen på rätt sätt. 

 
• Aktiv: 

De individer som har dagliga rutiner och relativt stabil social grund som kan gå 
relativt snabbt ut i en praktik eller mot studier. 
Aktiviteter utifrån individens behov som är främst riktat mot att pröva och förbereda 
sig för arbete/studier samt gruppverksamhet och enskilda övningar.  
 

 
Genomförande och samverkan 
 
I samarbete med samverkansparter, befintliga projekt och organisationer kommer handledning 
på individnivå att genomföras.  
Projektet fungerar som sammankallande i kontakter med samverkansparterna utifrån 
individens behov av åtgärder från respektive myndighet. 
 



Arbetsträning/sysselsättning kommer att ske via upparbetade kontakter ex. Röda villan, Ame 
Service, Puls och Arbetscentrum, Kupan samt med företag och föreningar. Kommun och 
Landsting har också en viktig del för att bistå med praktikplatser. För individen måste det 
finnas valmöjligheter att pröva på olika alternativ.  
 
Individen remitteras av aktuell myndighet och Remitterande myndighet äger ärendet. 
Remittenten säkerställer att övriga inblandade myndigheter är informerade innan remittering. 
Ersättningen till individen ska vara klar innan remittering. 
Under inledningen samt för de individer som har behov av bas- fasen kommer projektet samt 
remitterande att ha ett tätt samarbete.  
 
Arbetet tillsammans med individen skall vara processinriktat/lösningsinriktat och leda till en 
handlingsplan där målet är arbete/studier. 
 
Personal  
Personalen kommer att bestå av 3,5 handledare. Varje handledare har ansvar för varsin fas där 
en handledare även har ett övergripande ansvar. 
Den inledande fasen kommer att besättas med 1,5 handledare eftersom vi gör bedömningen 
att den kräver mest resurser.  
Arbete sker både i team och individuellt. 
Samverkan kommer att ske med projekt ”Ung resurs” vad gäller Kurator och Hälsovägledare. 
 
 
Tid och aktivitetsplan 
2009 oktober – december rekrytering av personal 
 
Januari 2010  

• Verksamhetsplanering och metodgenomgång 
• Genomgång dokumentation/remissförfarande 
• Information till myndigheter och övriga samarbetsparter 
• Styrgrupp och referensgrupp/bildas möten bokas in 
• Påbörja inflödet av individer 
 

Februari 2010  
• Arbeta enligt utarbetade metoder på individnivå 
         
2012 juli-december 
• påbörjas implementeringsarbetet   
        
 2012 oktober -november  
• avslut och sammanfattning 
 
 
Jämställdhet 
Målgruppen innefattar båda män och kvinnor och personalen kommer aktivt att arbeta med 
jämställdhet.  
 
Utvärdering och resultatspridning 



Kontinuerlig utvärdering och skriftlig rapportering sker i samråd med verkställande 
tjänsteman LYSA.  
Löpande rapportering till styr och referensgrupp. 
Rapportering till samverkansparter görs halvårsvis.  
Extern utvärdering sker vid projekts avslut. 
Förväntat resultat för organisationen/organisationerna 
Ett prövat verktyg för som kan bli bestående i ett fortsatt arbete för samverkansparterna.  
Kortare handläggningstider som medför bättre nyttjande av redan befintliga resurser.   
Utvecklat samarbetet mellan myndigheter och organisationer. 
Minskade offentliga utgifter 
 
Förväntat resultat för den enskilde 
Alla individer har fått en större insikt om sina förutsättningar.   
De individer som inte avslutas till arbete eller studier kan med samverkansparter fortsätta sin 
process mot individuella mål.  
Individen får ökad livskvalitet, välbefinnande, känsla av sammanhang (KASAM), detaljerad 
planering för sina mål samt ökad självförsörjning. 
 


