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Projekt Framgången
En kort berättelse om en förändringsresa…
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Varför?
Falu kommun har i relation till jämförbara kommuner  

tidigare haft mycket höga kostnader för 
försörjningsstöd.

Vi jobbar för att kommunmedborgare som stått utanför 
arbetsmarknaden under långa tider ska få allas våra 

samordnade insatser där målet är en långsiktig lösning med 
arbete eller reguljära studier.

Vi släpper inte individen förrän en hållbar 
lösning finns.
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Grundfakta om Framgången
• Samverkande aktörer
- Falu kommun: Arbetsmarknads- integrations och 

kompetensförvaltningen
Socialförvaltningen

- Försäkringskassan
- Arbetsförmedlingen
- Samordningsförbundet i Falun

• Budget
- Beviljade medel från ESF: 12 685 721 kr
- Medfinansiering från Falu kommun och Försäkringskassan: 

14 323 818 kr

• Projekttid
2016 01 01 - - 2019 02 28
Förberedelsefas 2016 01 01 - 2016 07 31
Genomförandefas 2016 08 01 - 2018 12 31
Avslutningsfas 2018 01 01 – 2019 02 28
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Projektvisionen

Fler människor får möjlighet till arbete och 
egenförsörjning.
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Övergripande mål

Vi har hittat en effektiv och långsiktig 
samverkansmodell som gör att fler individer, 
utan onödig väntan, genom nya typer av 
aktiviteter, växer genom egenförsörjning 
samt att arbetsmarknaden mer effektivt försörjs 
med kompetens.
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Prestationsmål - organisation

Vi har en fungerande vuxensluss - en 
samverkansplattform 
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Prestationsmål - individ

50 % av de deltagare projektet arbetat med har 
gått vidare till arbete med eller utan statligt stöd 
eller till reguljära studier som berättigar till CSN 
eller till arbetsmarknadsutbildningar. 
Alla deltagare ska dock ha tagit ett steg mot en 
egen, långsiktig försörjning.

(150 individer totalt passerar igenom projektet under 2,5 år)
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Hur ska vi arbeta?
Vuxenslussen kartlägger varje individ noga och kommer fram till 
en med individen gemensam målbild på kort och lång sikt. Varje 
individ som söker försörjningsstöd ska anvisas till Vuxenslussen. 

Vi är ett team med bred kompetens som gör att alla får rätt stöd. Vi 
satsar på en långsiktig rehabiliterings- eller utbildningskedja. 

Flera delar kan pågå parallellt, t ex praktik, språkutveckling, 
anpassade studier, friskvård och motivationshöjande insatser och 
naturligtvis den individuella handledningen. Att fokusera på det 
som fungerar väl och hitta olika vägar förbi hindren är 
utgångspunkten. 
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Hur ser målgruppen ut?
• Nästan alla våra deltagare har haft 

försörjningsstöd mer än 2 år, ibland 4 , 8  eller 
uppemot 20 år!
• ca 30% har ett dokumenterat funktionshinder
• Många har olika grader av psykisk ohälsa
• Ibland kan hittills okänd sjukdom eller missbruk 

upptäckas av oss
• Många har tidigare haft en serie med olika 

arbetsmarknadsåtgärder

MEN!

Alla har en arbetsförmåga och vill ha stöd till en 
långsiktig lösning!
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Utprovande av aktiviteter
Studiebesök
Coachande samtal med Lösningsfokus
Jobbtorgsaktiviteter (CV-praktiksökning-jobbsökning-
intressetester m.m.)
7-tjugo grupper
Grön Kvist
Hälsovägledning
KBT-samtal och konsultation
Arbetsterapeutiska insatser
Arbetsförmågebedömningar
Suggestopedi
Samhällsorientering – myndighetskunskap
Samhällsorientering – arbetsmarknadskunskap
SELMA-gruppen
Studie- och Yrkesvägledning
Arbetsträning och praktik inom och utanför 
Kommunen, inkl. Supported Employment
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Bygget av struktur och kultur… 
Från individintag till löpande gruppintag från 
Socialtjänsten,
Instrument X, en gemensam grund

Från projektgrupp till AME-Vux och Vuxenslussen
Jobbtorget igång
Jobbmatchning Falun igång

Ny inriktning för Mottagningsteamet,
Ny koppling till Vården via Rehab-koordinator
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
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Bygget av struktur och kultur… 
En gemensam informationsbroschyr i samverkan,
En gemensam värdegrund och bemötande,
En ny intern organisation för Vuxenslussen,
En aktivitetssamverkan med Ungdomsslussen,
Förnyad samverkan med Vuxenutbildningen,
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Horisontella kriterier 1…

Mottagningsteamet riktas nu från första veckan i 
november 2018 mot 
0-klassade. 

Rehab-koordinator från Tiskens VC har kopplats 
till gruppen (representerar alla Vårdcentraler).

Socialpsykiatrin och Missbruksenheten kommer 
till MT vid behov.
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Horisontella kriterier 2…
Personer med psykisk ohälsa / låg självkänsla / 
misstänkt psykiatrisk problematik / NPF:

KBT-terapeut (-samtal och konsultation) har fortsatt under 
hösten. 

Vi kommer att göra en större satsning på 
Supported Employment och Supported Education 
för den här gruppen.
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Horisontella kriterier 3…

Vi samlar under hösten in alla lärdomar som 
SELMA-gruppen har dragit under vår 2018.
Dessa ska förmedlas till alla handledare i 
Vuxenslussen så att alla ska kunna arbeta med 
utrikes födda kvinnor med låg utbildning och 
obefintliga erfarenheter av lönearbete. Separat 
rapport om lärdomarna kommer att författas av 
projektledaren.
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Något om värdegrund…
Holistisk – vi ser hela människan
Empowerment – vi stärker individens egenmakt genom spegling 

i sociala och i arbetssituationer
Eget ansvar – vi ställer krav och personen äger sin egen 

planering!
Tydlighet – i ansvarsfördelningen mellan de professionella 

0ch mellan de professionella och deltagaren
Lust – lösningsfokus, vi ser till deltagarens resurser, 

deras styrkor, det som fungerar 

Finns ovanstående värden så leder vårt arbete till 

Meningsfullhet och Hållbarhet för både oss 
och deltagaren
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Hur vill vi att det ser det ut 
januari 2019?
Vi har en fungerande Vuxensluss med löpande intag från 
Socialtjänst, Arbetsförmedling och Försäkringskassa,
Vi sköter ett gemensamt Jobbtorg med meningsfulla aktiviteter,
Vi stöttar alltfler 0-klassade till en egenförsörjning via 
Mottagningsteamet, vården och Vuxenslussens verktygslåda,
Vi förfinar samverkan med vården,
Vi utvecklar Hälsoaktiviteterna,
Vi stöttar alltfler människor till yrkesstudier,
Vi utvecklar en meningsfull samverkan mellan alla 
samverkansparter,
Vi fastställer samverkan i en Samverkans-
överenskommelse,
Vi utvecklar Jobbmatchningfalun och därmed 
fördjupar samverkan med Näringslivet, 
Vi anställer en processledare för det fortsatta 
utvecklingsarbetet,
Vi kortar snittiderna till egenförsörjning!
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Projektets resultat…
Totalt antal omsatta i Framgången hittills 

190 individer

Varav

64 personer har avslutats på arbete eller studier (+tre kända utgångar till i 
närtid)

minst 50 ytterligare har avslutats (mål uppfyllt / ej uppfyllt / sjuka / flyttat / avbrutit)

minst 40 går nu på arbetsträning (AC) / praktik (fler är just nu på väg ut)

Vi har också fört ut ett antal till Servicespåret (DUA), ca sex (6) deltagare till Barn och 
Lek-spåret (Handslaget) samt försöker från och med nu även nyttja Redoo och även 

Språkresan.

Snittid till arbete eller studier:  6-8 månader

Totalt kommer ca 220 individer att vara eller
ha varit inskrivna i projektet totalt under hela
Projekttiden.
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…Projektets resultat
Sammansättningen av deltagargruppen:

Kvinnor:             89 (46,8%) (projektmålet var 50%)
Män:                   101 (53,1%) (projektmålet var 50%)
Utrikes födda:    63 (33,1%) (projektmålet var 25%)
MEN: 
Minsta intagna grupp: Utrikes födda män: 22 pers.
Näst minsta grupp:       Utrikes födda kvinnor: 41 pers.
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Vuxenslussens resurser 2019

Vuxenslussen kommer 2019 att bestå av 

Åtta (8) handledare (varav en arbetsterapeut)
En (1) hälsovägledare (för hela förvaltningen)
En (1) processledare (för hela förvaltningen)

Tät samverkan med Ungdomsslussen kring aktiviteter för alla våra 
deltagare!


