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SAMMANFATTNING 
 
Projektledaren har vid tidigare lägesrapporter redovisat bakgrund, syfte, mål, målgrupp och 
projektgenomförande. 

1.6 Resultat och 1.7 slutsatser 
Projektet har nu varit i gång i två år, avslutat 15 deltagare, och totalt kommer 28 ungdomar att 
ha deltagit i insatsen. Projektledaren har även i tidigare lägesrapporter beskrivit att det behövs 
tid, både för att lära känna individerna, upptäcka förmågor samt att bryta negativa mönster. 
Att se till hela individen och samverka är viktigt, för att ge rätt insatser och möjlighet att 
skapa en förändring. 
 
Inför varje gruppstart är det viktigt att avgöra om det hos individen finns ett behov av 
insatsen, närhet till arbetsmarknaden och en möjlighet att tillgodogöra sig innehållet. Fokus 
bör ligga på individens motivation att delta, hur närvaron/frånvaron sett ut under tidigare 
aktiviteter, aktivitetsnivån och samarbetsförmåga i grupp. För att bedöma individens behov, 
inför projektdeltagande, samverkar gymnasiesärskolan, anvisande myndighet, Ungdomstorget 
och Mellansteget. Detta har fortsatt att fungera på ett tillfredsställande sätt, men en 
utvärdering och utveckling, efter projektåret, bör alltid ske. Samverkan med Ungdomstorget 
och Metodgruppen har spelat en viktig roll i detta. 
Med grupp 3 bedömer projektteamet att de arbetat med målgruppen. I samtliga grupper, har 
det dock funnits deltagare, som har problem med hög frånvaro och brist på motivation att 
delta. Detta har påverkat deras möjlighet att lyckas i projektet. Något att uppmärksamma om 
projektet blir implementerat i framtiden. 
 
Framgångsfaktorer 

o Projektets upplägg, med praktik och teoriperioder i olika omfattning. 
o Individuellt stöd t ex coachande samtal. 
o Samverkan, som utvecklas mellan deltagare, praktikhandledare, anvisande myndighet 

m fl. och Mellansteget.  
o Tid, för att lära känna individerna, se deras förmågor samt att bryta negativa mönster. 

För deltagarna blir året en möjlighet att lära känna sig själv, utvecklas och växa in i 
vuxenrollen. 

o Delaktighet, genom att individen är med och påverkar sin medverkan. Hög delaktighet 
kan skapa ett ökat intresse, drivkraft och tillfredsställelse. 

o Omdömet som deltagarna får från praktikplatserna. Omdömet ligger till grund för 
framtidsplaneringen, men används även som ett arbetsmaterial. Omdömet ska även 
fortsättningsvis utvärderas och utvecklas för att bli så bra som möjligt. 

o Bra praktikplatser, trots arbetsmarknadsläget. 
 
Andra verksamhetsmål som uppnåtts: 

o Ett utvärderingsmaterial, för att klargöra förutsättningarna, som används av de olika 
myndigheterna. 

o Projektanställda upplever en ökad kompetens för att arbeta med målgruppen. 
o Efter två grupper bedöms 63 % av deltagarna står till arbetsmarknadens förfogande. 

 
En rad kvalitativa mål har uppnåtts 

o Insatsen har haft hög kvalitet  
o Deltagarnas livssituation har förbättrats 
o Ökad självkänsla och självförtroende 
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o Hög delaktighet 
 
Projektteamet anser att de är en fungerande arbetslag och arbetet beskrivs som mycket 
utvecklande. Projektteamets arbetssätt utmärks av: helhetssyn på individen, ett 
lösningsfokuserat tänkande där det fokuserat framförallt på vad man är bra på, men även det 
man har svårt för och hur stödet på en arbetsplats bör utformas.  
I arbetet med deltagarna avsätts tid för coachande enskilda samtal för att motivera, öka 
delaktigheten, ge stöd till insikt eller hjälp att lösa problem som uppstått på praktikplatsen. 
Från teamets sida fordras lyhördhet och en förmåga att tolka signaler hos individen. De 
enskilda samtalen med deltagarna, anser projektteamet, är viktiga för möjligheten att nå en 
personlig utveckling och chans att lyckas i projektet. 
 
Under hösten har projektteamet fått konsultation vid fem tillfällen, från Ungdomshälsan, där 
syftet varit att utveckla teamets professionella kompetens, få stöd och hjälp att fokusera och 
finna andrum.  
 
Efter två-års projekttid kan teamet konstatera att kontakten med individer fortsätter, trots att 
de avslutats från projektet. Under året i Mellansteget skapas en trygg miljö, dels ett ställe att 
besöka, dels en tillåtande miljö, att någon lyssnar och förstår. Detta anser projektteamet visar 
på att målgruppen kräver fortsatt stöd över tid. 

2. SAMVERKAN 
Samverkan mellan Mellansteget och deltagande myndigheter och organisationer har fortsatt 
att fungerat på ett bra sätt sedan föregående lägesrapport. Ungdomstorgets verksamhet, med 
dess mål, att unga med särskilda behov ska mötas med samordnade insatser, har haft positiva 
effekter för Mellanstegets arbete. Kontakten med anvisande myndigheter, kring enskilda 
individer, har fungerat tillfredsställande, då upparbetade rutiner för samlokalisering och 
samverkan redan funnits. Tillsammans skapas en helhetsbild av individens förmågor och 
behov inför framtiden. 
I Mellanstegets metodgrupp finns representanter från de samverkande parterna på 
Ungdomstorget. Under hösten 2011 har metodgruppen haft 2 inbokade träffar där ämnen som 
målgrupp, ansökningsförfarandet, urvalskriterier och lägesrapport avhandlats. Projektledaren 
är sammankallande och anser att träffarna är en viktig del för projektets uppbyggnad och 
utveckling. 
 
Samarbetet med samverkande parter på Ungdomstorget har utvecklats under året genom ett 
kunskapsutbyte. Projektteamet jobbar med att stödja individens personliga utveckling, öka 
arbetsförmågan och ge rekommendationer inför framtiden. Anvisande myndighet stödjer till 
insatser efter året i Mellansteget. 
 
Mellansteget har under hösten 2011 fått fortsatt med konsultation, från Ungdomshälsan, vid 
fem tillfällen. Vid dessa konsultationstillfällen har teamet fått stöd att utveckla kompetens och 
hjälp att fokusera på olika lösningar och sätt att resonera. Då Mellansteget möter ungdomar 
med omfattande svårigheter har det även gett andrum och insikt om att vara på rätt väg. 
Mellansteget har fått en fortsatt förlängning under våren 2012, fram till mars månad. 
 
Under hösten har gruppen besökt Ungdomshälsan två gånger och kursinnehållet har varit kost 
och motion, stress och avslappning och känslor. Projektteamet och gruppens deltagare har 
upplevt detta som något positivt. Innehållet anpassades utifrån gruppen behov, många tankar 
väcktes som därefter kunde följas upp under återsamlingarna på Mellansteget. 
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Under våren 2011 besökte projektledaren Sundsvall, för att berätta om projektet, då ett stort 
intresse för att starta en likande verksamhet fanns. Under december månad gästade det tillsatta 
projektteamet Umeå och fick då information om verksamheten, innehåll och metoder samt 
träffa en deltagare ute på dess praktikplats. Besöket upplevdes positivt från båda parterna och 
under våren 2012 planeras ytterligare en träff. 
 
Under november månad genomfördes ett studiebesök, tillsammans med personal från 
Ungdomstorget, till Skellefteå där teamet besökte arbetsmarknadstorget och fick information 
om hur Mellanstegets arbetssätt och metoder implementerats där. Det gavs även tillfälle att 
utbyta erfarenhet kring arbetssätt, metoder och resultat, som är en viktig del i det fortsatta 
arbetet med att utveckla verksamheten i Umeå.  

3. DELTAGARE 

3.1 Deltagarnas förutsättningar 
Under projektåren 2010-2011 har totalt 16 personer deltagit i projektet. Utmärkande för båda 
grupperna är en nedsatt självinsikt, om vem man är som person, kopplat till 
funktionsnedsättningen och dess påverkan på ett framtida arbetsliv. Många av ungdomarna 
har även ett lågt självförtroende och självkänsla. Projektmedarbetarna menar att det även 
behövs tid, tid för personlig utveckling, förändringsarbete och att skapa nya relationer. I 
samhället behövs kunskap om personer med funktionshinder, för att minska fördomar och 
istället se till individens styrkor. 

3.2 Genomförande och process  
Inför intag till grupp 3 anvisades 17 ungdomar till Ungdomstorgets introduktionsprogram, 15 
deltog och 12 fick ett erbjudande om plats, en deltagare från grupp 2 kommer att fortsätta ett 
år till. En reservlista med en deltagare upprättades. Utifrån tre grupper, kan slutsatsen dras, att 
ca 10-12 ungdomar/år har behov av insatsen varje år. Grupp 3 består gruppen av 8 killar och 5 
tjejer, en jämn könsfördelning kunde inte uppnås detta år men detta speglar fördelningen även 
på andra insatser.  

3.3 Resultat och effekter 
Grupp 3 består av 13 ungdomar, 8 män och 5 kvinnor och medelålder är 21-år, av dessa 
avslutade 9 gymnasiesärskolan samma år som de började Mellansteget, 8 deltagare beviljades 
aktivitetsersättning och 5 aktivitetsstöd. Av deltagarna i grupp 3 bor 8 fortfarande hemma. 
Gemensamt hos samtliga av deltagarna är att det finns en osäkerhet om de tillhör AF eller bör 
rekommenderas att ansöka om daglig verksamhet enligt LSS, nedsatt självinsikt och 
medvetenhet om funktionshindret. Många av ungdomarna har även ett lågt självförtroende 
och självkänsla samt behöver tid att mogna in i vuxenrollen.  
 
I grupp tre upplever 11 av 13 att de deltar frivilligt i aktiviteten. Två deltagare upplever att de 
delvis deltar frivilligt i aktiviteten. Detta kan ha inverkan på hur individen lyckas i projektet 
men kan samtidigt ses som ett utryck för något annat t ex svårigheter att fylla i enkäter. 
 
Vid en skattning av individens självförtroende och självkänsla inför och efter halva tiden i 
projektet, beskrev 10 av 13 deltagare att det skett en förändring till det bättre. Projektteamet 
upplever detta som något värdefullt eftersom ett lågt värde är utmärkande för gruppen. 
Efter tre grupper, kan teamet konstatera, att kick off veckan har betydelse för gruppkänslan. 
Detta förstärks av själva deltagande i projektet, dess upplägg och innehåll, samt det faktum att 
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alla har samma mål. I arbetet med grupp tre, jämfört med framförallt grupp 2, har 
projektteamet inte behövt lägga tid på konfliktlösning, istället har det handlat mer om att ge 
tid att hinna se alla deltagare, då samtliga har behov av uppmärksamhet och bekräftelse.  
 
Att stärka och utveckla individen är bärande igenom året i Mellansteget, men det tar tid och 
det är något som kräver fortsatt stöd. Det framkommer tydligt att ungdomarna behöver 
mycket hjälp och en långsiktig planering. En viktig del har varit det samarbete som skapats 
under praktikperioden mellan deltagaren, praktikhandledaren och Mellansteget genom 
praktikbesöken och återsamlingsträffarna. Problem som uppstått på praktikplatsen har kommit 
fram vid dessa besök och samtal om lösningar startats. Projektteamet anser att grunden i 
arbetet är att skapa goda relationer och ha ett positivt förhållningssätt baserat på ett 
lösningsfokuserat tänkande.  
 
I projektbeskrivning står beskrivet att Mellansteget ska resultera i att ungdomarna 
marknadsförs och att starka sidor blir synliga, men det handlar även om att på sikt förändra 
attityder i samhället. Under deltagandet i projektet styrks individen, men det är i mötet med 
samhället funktionshindret blir synlig och ibland ett problem. Projektledaren anser att det 
handlar om kunskap för att öka förståelsen och påverka bemötandet t ex på en praktikplats. 
Därför är praktikhandledarutbildningen ett viktigt inslag under året i Mellansteget.  
För grupp 3 har det bjudits in vid ett tillfälle till en utbildning för praktikhandledarna, men 
den ställdes in. Anledningen var att arbetsplatsen inte ansågs sig ha möjlighet att delta. En 
orsak till detta kan vara det rådande läget på arbetsmarknaden. Teamet försöker istället möta 
behovet av kunskap på den enskilda arbetsplatsen. 
 
Ett led i att förtydliga den utveckling som varje deltagare har under året i Mellansteget är att 
öva på att sätta upp mål. För detta använder projektet ledorden VILL, GÖRA och VARA och 
det, anser projektteamet, gör det mer tydligt och konkret för individen. Att sätta upp mål kan 
upplevas svårt av många men det är ett betydelsefullt redskap att använda för att motivera och 
ge försäkran på att deltagarna är på rätt väg. 
 
Mellanstegets speciella upplägg, dess innehåll och dess metoder, bedömer projektteamet, är 
ett viktigt led i att stärka individens självinsikt. Deltagarna ges i sitt CV och personliga brev 
en möjlighet att öva på att beskriva egenskaper, funktionsnedsättning och hur stödet bör vara 
utformat för att chanserna ska vara större för att lyckas. Utvärderingen av praktikkontrakt, 
VILL-GÖRA-VARA dokumentet och praktikomdömet har sammanfattningsvis även 
inverkan på denna process.  
 
Mellansteget ska vara en arbetsförberedande insats vilket innebär att det under året fokuseras 
på hög närvaro och att passa tider. En hög frånvaro och problem att passa tider har påverkade 
praktikomdömet. Praktikhandledaren ges instruktionen att tänka sig in i en 
anställningssituation när omdömet ska fyllas i. Det är av största vikt att deltagaren och 
projektteamet får vetskap om hur det fungerat på arbetsplatsen. Det ska vara en utgångspunkt 
inför nästa praktikomgång.  
 
I grupp 3 är det färre deltagare procentuellt, jämfört med pilotgruppen och grupp 2, som haft 
problem med närvaron. Orsaken till frånvaron i grupp 3 har sett olika ut, det handlar både om 
aktivitetsnivå, dygnsrytm eller andra omständigheter som att t ex flytta hemifrån och ta ett 
eget ansvar. De insatser som vidtagits är utökat stöd i hemmet, hjälpa att hitta nya rutiner och 
initierat kontakt med t ex stöd och habilitering. 
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4. PROJEKTORGANISATION 

4.1 Deltagande organisationers förutsättning 
Projektledaren har vid tidigare lägesrapporter beskrivit deltagande organisationers 
förutsättningar. 

4.2 Genomförande och process 
Projektet påbörjades den 2010-01-12 och avslutas den 12-06-30. Under juni månad lämnade 
gymnasieförvaltningen Vasaskolan och verksamheten flyttade till Östra gymnasiet. 
Mellansteget har fått tilldelat sig ett klassrum och tillgång till kontor och samtalsrum. 
  
Projektmedarbetarna har gemensamt arbetat fram en utbildningsplan, som utvärderats och 
eventuellt förändrats mellan grupperna. Inom projektet finns ett tillåtande klimat och en 
öppen och rak kommunikation genomsyrar hela arbetssättet. Andra viktiga värden inom 
projektet är ett gott bemötande med respekt för individen och dess integritet, möjliggöra 
självbestämmande för deltagaren genom hög delaktighet och att det finns en mening i allt det 
som genomförs på Mellansteget. 
Deltagarna har en kontaktperson i Mellansteget, som är den som är ansvarig för individens 
utveckling, och har huvudansvaret för myndighetskontakter, dokumentation, praktikbesök och 
kontakt med handledaren på arbetsplatsen. Eftersom Mellansteget har få anställda är det 
viktigt att samtliga är uppdaterade om hur det fungerar för deltagarna.  

4.3 Resultat och effekter 
I den nya utvecklingsplanen för Ungdomstorget 2012-2014, version 2.0, finns beskrivet att 
dess styrgrupp ska organiseras utifrån en kärngrupp. I denna grupp ska det ingå 
representanter, med beslutsmandat, från VIVA arbete unga, Socialtjänst, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet, utvecklingsledare Ungdomstorget och eventuellt 
Västerbottens Läns Landsting. Hur styrningen av projektet Mellansteget påverkas återstår att 
se. 
 
Under hösten 2011 har det bokats in arbetsplatsträffar en gång/månad, tillsammans med 
enhetschef från socialtjänsten, för att möta det faktum att projektet är organiserat relativt långt 
ifrån styrgruppen. Syftet har varit att skapa ett tillfälle för dialog mellan projektmedarbetare 
och socialtjänsten för att gemensamt arbeta med utveckling, planering och uppföljning av 
arbetet inom det egna området.  
 
Projektledaren har efterfråga en projektgrupp, för möjlighet att diskutera projektets framfart 
och ge stöd att utveckla och förändra. 
 
Förutsättning för kompetensutveckling har funnits och valet av kurser styrs utifrån 
deltagarnas behov för att utveckla verksamheten. Under 2011 har projektteamet avslutat en 
coachutbildning, kurs i motiverande samtal och första hjälpen vid psykisk ohälsa. Detta för att 
utveckla projektteamets kunskaper och färdigheter för att coacha ungdomarna, då erfarenhet 
visar att det är viktigt del för att stötta ungdomarna att utvecklas och våga ta nya steg framåt. 
 
I samarbetet med Ungdomstorget har projektmedarbetarna fått en ökad kunskap och insikt om 
de andra myndigheternas uppdrag, verksamhet och regelverk. Det har underlättat vid 
framtidsplaneringen för deltagarna. Det finns även en möjlighet att sprida kunskaper om 
Mellanstegets arbetssätt. 
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Det finns i nuläget inget färdigt förslag till implementering, men diskussionen är påbörjad 
mellan SF, Socialtjänsten Umeå Kommun och Gymnasieförvaltningen. 

5. GENOMFÖRANDE/METOD 

5.1 Genomförandets förutsättningar 
Mellansteget har individen i centrum och jobbar utifrån ett helhetsperspektiv; boende, fritid, 
vänner/familj, fysisk och psykisk hälsa, ekonomi och arbete. Under de inledande veckorna 
påbörjas en kartläggning av individen och som hjälp används Ungdomstorgets 
kartläggningsmaterial.  
 
Viktiga faktorer för att möjliggöra deltagarnas utveckling: 

o Vägledning och stöd inför framtidens olika val.  
o Lyhördhet och att våga vara med på individens resa och inte tvärt om.  
o Positivt förhållningssätt som är baserat på ett lösningsfokuserat tänkande. 
o Se individens starka sidor, hur man kan använda sig av det man är bra på och hantera 

det man har svårt för. 
o Samverkan med anvisande myndighet, anhöriga, boendestöd m fl. 
o Matchning mot arbetsplats det vill säga att individens önskemål om praktikplats, 

förutsättningar och behov vägs in vid valet av praktikplats. 

5.2 Genomförande och process 
Året i Mellansteget inleds med 8 veckor teori. Kick off vecka startar teoriveckorna, där är 
tanken är att deltagarna ska få börja lära känna varandra. Under teoriveckorna får 
projektteamet kunskap om individens hela situation i livet och det sker genom 
överrapportering, kartläggning och daglig kontakt. Det är viktigt att samverkan fungerar så att 
rätt insatser kan sättas in när det behövs. 
 
Under hösten delades gruppen upp vid behov, under teoriveckorna och alltid under 
återsamlingsdagarna. Detta med anledning av att närvaron varit hög, något som ses som 
positivt och ett tecken på trivsel.  Under året har projektmedarbetarna avsatt tid för 
individuella samtal och aktiviteter, då den enskilda coachingen bedöms viktig för att skapa 
möjlighet till framsteg och utveckling. Det har haft positiv inverkan på individens framfart i 
projektet.  
 
Eftersom värderingar är det som styr våra liv och påverkar handling och beteende är det 
viktigt att jobba med det ämnet. Deltagarna i alla tre grupperna har därför haft återkommande 
värderingsövningar. Under dessa övningar ges tillfälle att träna på att lyssna, förstå och våga 
uttrycka sig. Alla skriver också en ”jag är bra” bok. Där handlar det om att stärka och utveckla 
självkänslan genom att vid varje återsamlingsträff skriva tre bra saker man gjort eller varit 
med om under veckan. 

Praktik 
Under teoriveckorna genomför deltagarna studiebesök, utifrån intressen och önskemål, både 
på företag och olika myndigheter i samhället. Studiebesöken bedöms viktiga för möjlighet att 
träna på att möta arbetsgivare, se nya arbetsplatser och öka kunskapen om vad som krävs för 
att jobba inom en bransch.  
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Praktikplatsen har valts utifrån önskemål och intresse hos individen. Den första kontakten 
med arbetsgivaren har projektmedarbetarna tagit men om det hos arbetsgivaren funnits 
intresse, att ta emot praktikanter, har deltagaren alltid följt med på första besöket. Under det 
första mötet har deltagaren, med hjälp av sitt CV och personliga brev, fått presentera sig och 
berätta om varför man vill praktisera just där. Vid detta besök har även projektmedarbetarna 
informerat om projektet, presenterat projektupplägget och delat ur Mellanstegets folder. Det 
har även tecknats projektavtal mellan deltagaren, arbetsplatsen och Mellansteget. 
Upplägget inför deltagarnas praktik anser projektteamet varit tydligt och bra. 
 
Grupp 3 har varit på sin praktikplats 4 dagar/vecka och återsamlats fredagar. Arbetstiden har 
varierat från halvtid till heltid, beroende på individens förmåga men även arbetsplatsens 
möjlighet att ge handledning. Kontaktpersonen från Mellansteget har besökt arbetsplatsen en 
gång/vecka och utifrån behov gett stöd till handledaren och deltagaren. Om det uppstått 
problem av något slag och behov av stöd ökat tas tätare kontakt, vilket projektteamet ansett 
varit nödvändigt för att deltagaren ska få lyckas. 
 
Praktikplatser har haft en utsedd handledare, den som tagit ansvar för deltagarens praktik på 
arbetsplatsen. Samtliga praktikhandledarna har gjort ett bra jobb för att praktikperioden skulle 
bli en positiv erfarenhet för individen.  
 
Praktik 1, 10 veckor, v.41-v.50 
Tanken med första praktiken är att deltagarna och projektteamet ska få kunskap om förmågor 
och förutsättningar som behövs för att det ska fungera. 
Vid återsamlingsträffarna berättar deltagarna, i mindre grupper, om sin praktikvecka utifrån 
ledorden: GJORT, TÄNKT och KÄNT.  Därefter stöttar teamet till gruppdiskussion. 
Den genomföra alltid en värderingsövning, öva på att lyssna, förstå och tala. 
Samarbetet med Ungdomshälsan påbörjas kring kost och motion, stress och avslappning samt 
känslor. Gruppen fick även information från konsumentvägledningen, LSS konsulent, FK och 
alkohol- och drogrådgivning. 
 
Återsamlingsvecka, v.51 
Genomgång av omdömet från första praktiken, lyfter det som fungerat bra och jobbar med en 
ökad förståelse för svårigheter och hur stödet ska utformas. Halvårssamtal påbörjades och 
fortsätter nästa år. Denna vecka ägnades även åt samarbetsövningar, kärlek och besvärliga 
relationer.  

5.3 Resultat och effekter 
Vid halvårutvärderingen ger samtliga deltagare insatsen betyget godkänd till mycket bra samt 
att den motsvarade deras förväntningar. Det stämmer väl överens med det projektteamet 
erfarit från deltagarna, anhöriga m fl. samt anvisande myndigheter. Deltagande i projektet 
ställer krav, både från projektet i sig men även från anvisande myndigheter. 
 
Under året i Mellansteget finns det en chans att prova tre olika praktikplatser. Har det dock 
fungerat bra för den enskilde på arbetsplatsen och det finns möjligheter att fortsätta praktisera 
där, framhålls detta, som en viktig del i utveckling men även för chanser till anställning. Att 
få en anställning är inte ett projektmål i sig men erfarenheten visar att målgruppen behöver 
längre tid och stöd för att lyckas och det är något som Mellansteget erbjuder.  
 
Projektet tar upp betydelsen av en hög närvaro under året i Mellansteget och hur frånvaro kan 
påverka deras anställningsbarhet. Vid hög frånvaro diskuteras problemet utifrån flera olika 
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perspektiv, dels hjälp och stöd för att hitta lösningar i vardagen, dels i förhållande till 
rättigheter och skyldigheter i samhället samt vilka konsekvenser det får på bedömningen om 
man kan stå till arbetsmarknadens förfogande. Mängden frånvaron visualiseras med hjälp av 
tabeller med olika färger. Mellanstegets upplägg med ett praktikbesök samt en 
återsamlingsträff varje vecka har haft en positiv effekt på frånvaron.  
I grupp tre är det färre, jämfört med pilotgrupp och grupp två, som haft svårigheter med 
närvaron och att passa tider. Genom Mellanstegets arbetssätt, utökat samarbete med 
anvisande myndighet eller kontakt med anhöriga, boendestöd m fl. försöker teamet att lösa 
problemet.  
 
Under året i projektet ska teamet dokumentera individens aktivitetsnivå under de tre 
praktikperioderna, målet är att testas upp mot heltid.  
 
I slutet av teoriperioden genomfördes en utvärdering och nedan följer en redovisning av 
vissa utav frågorna:  

  Dåligt  Mindre 
bra  Godkänd  Bra  Mycket 

bra 

 Eget 
engagemang    1  4  4  4 

Förväntningar     4 9   

Innehåll      2 8 3 
Upplägg     2 5 6 
Stöd      3  3 7 
 
Kommentarer från utvärderingen: 
”Jag tycker att det varit roligt och intressant.” 
”Det har varit många olika saker, vissa roliga och intressanta, andra mindre roliga.” 
”Det var en massa pappersskrivande.” 
  
Efter halva tiden i Mellansteget genomfördes en utvärdering för grupp 3, nedan 
redovisas några av frågeställningarna samt kommentarer till vissa: 

  Dåligt Mindre 
bra  Godkänd  Bra  Mycket 

bra 
Hur har praktiken 
varit     3 5  5 

Din egen insats     3 8  2 
Arbetsuppgifterna   1 1 5  6 
Din närvaro   2 3  3 5 
Handledarens insats      5 3 5 
Sociala miljön     3  6 4 
Återsamlingsträffarna   2 5 2 4 
Kommentarer från utvärderingen: 
”Det har varit roligt och jag känner att jag gjorde rätt val att delta” 
”Det är så bra att få träffa alla på återsamlingarna” 
”Det fanns alltid saker att göra, vilket gjorde att dagen gick fort på praktiken” 
”Praktiken har varit lärorik och jag vill vidga mina vyer med en ny plats” 
”Det var så stressigt, de gav mig tråkiga arbetsuppgifter” 
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Positiva effekter för individen i grupp 3, efter halva tiden i projektet, som följd av 
deltagande i projektet:  

o Vid en skattning av individens självförtroende och självkänsla innan och efter halva 
tiden i projektet så beskrev 10 av 13 att det skett en förändring till det bättre. 
Projektteamet upplever detta som något positivt eftersom ett lågt värde är utmärkande 
för gruppen. 

o 10 av 13 deltagare genomförde sin första långa praktikplaceringar under året i 
Mellansteget. Inför praktikstart upplevdes just praktikomfattningen ansträngande men 
i slutändan blev det till en positiv erfarenhet. En deltagare, som bara praktiserat en 
gång tidigare, lyckades genomföra detta. Omständigheterna var lyckade eftersom 
arbetsplatsen var positiv, deltagaren var motiverad, lämpliga arbetsuppgifter fanns och 
stöd från Mellansteget. 

o Vissa deltagare valde att prova förut okända arbetsområden och det gav ny erfarenhet 
för samtliga.  

o I grupp 3 är det många av deltagarna som ännu inte flytta till ett eget boende. Här kan 
vi se att gruppen och teoriveckornas innehåll, har fungerat som ett stöd i denna 
process.  

o Några av deltagarna kommer att via AF få genomföra en arbetspsykologisk utredning, 
som ett led i den individuella sysselsättningsplaneringen. 

o Under året i Mellansteget ges information om vilka stödinsatser som finns att söka i 
samhället. Det finns deltagare som, med projektets hjälp, initierat kontakt med Stöd 
och habilitering, Ungdomshälsan och LSS konsulenter. 
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6. AKTIVITETER 
Aktivitet Start Slut 
Flytt till nya lokaler Östra Gymnasiet 20/6 23/6 
Informationskväll grupp 3 11/8 11/8 
Träff med Viva Vux 17/8 17/8 
Avslut Coachutbildning 19/8 20/8 
Träff med AF, överrapportering nya deltagare grp 3 22/8 22/8 
Besöker UT glashuset 1/9 1/9 
Träff med Mona Åström vik förbunds chef SF 2/9 2/9 
Arbetsplatsträff 9/9 16/12 
Konsultation 12/9 19/12 
Konsumentvägledning Mona-Lisa Fransson 14/9 14/9 
LSS konsulent Maria Johagen 15/9 15/9 
Träff med SYV Liljaskolan 23/9 23/9 
Träff med Ungsam 26/9 26/9 
Rättstrygghetskonferens 5/10 5/10 
Återsamlingskväll pilotgrupp och grupp 2 12/10 12/10 
Förstahjälpen vid psykisk ohälsa 11/10 14/12 
MI 13/10 25/10 
Träff med projektets controller 24/10 20/12 
Studiebesök Skellefteå Arbetsmarknadstorget 10/11 10/11 
Ungdomshälsan: kost och motion/stress och 
avslappning 

11/11 11/11 

Programråd gymnasiesärskolan 14/11 14/11 
Ungdomshälsan: känslor 18/11 18/11 
Ingången: alkohol- och drogrådgivning 25/11 25/11 
Studiebesök från Sundsvall 12/12 12/12 
 
Projektplan hösten 2011 

Metodgrupp     29-
sep                           05-

dec     

                                        
Aktiviteter                                       
 Vecka 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

Teoriveckor                                       
Praktikstart                                       
Återsamling 1 
dag/vecka                                       

Återsamlings 
vecka                                       

Halvårssamtal                                        

 

7. KOMMENTARER TILL AKTIVITETER 
Mellansteget har under hösten 2011 fått fortsatt med konsultation, från Ungdomshälsan, vid 
fem tillfällen. Vid dessa konsultationstillfällen har teamet fått stöd att utveckla kompetens och 
hjälp att fokusera på olika lösningar och sätt att resonera. Då Mellansteget möter ungdomar 
med omfattande svårigheter har det även gett andrum och insikt om att vara på rätt väg. 
Mellansteget har fått en fortsatt förlängning under våren 2012. 
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Under sommaren 2011 flyttade Mellansteget till Östra gymnasiet. Projektet delar lokaler med 
Viva Vuxenutbildning och tilldelades ett klassrum och tillgång till mindre grupprum, kök och 
expedition.  Projektteamet anser att det fungerar bra, både för gruppen men även för 
verksamheten.  
 
Under hösten har gruppen besökt Ungdomshälsan två gånger och kursinnehållet har varit kost 
och motion, stress och avslappning och känslor. Projektteamet och gruppens deltagare har 
upplevt detta som något positivt. Innehållet anpassades utifrån gruppen behov, många tankar 
väcktes som kunde följas upp under återsamlingarna på Mellansteget. 
 
Mellansteget har under hösten 2011 bjudit in till en praktikhandledarutbildning, denna ställdes 
dock in på grund av för få deltagare. Anledningen som uppgavs, till att inte delta, var att det 
inte fanns tid till detta på arbetsplatserna.  
 
Under december 2011 besökte verksamhetschef, projektledare och projektmedarbetare för 
Mellansteget i Sundsvall oss, tanken är att verksamheten ska starta igång under januari. 
Planen är att fortsätta bygga upp samverkan mellan projekten och träffas fler gånger under 
våren 2012. 

8. UPPFÖLJNING AV DELTAGARE 
 Ålder Kön Antal  
1. Antal deltagare sen projektstart 18-30 Män 17 
 18-30 Kvinnor 13 
 31-65 Män  
 31-65 Kvinnor  
2. Antal i arbete sen projektstart (1) 18-30 Män 3 
 18-30 Kvinnor 2 
 31-65 Män  
 31-65 Kvinnor  
3. Antal i studier sen projektstart (2) 18-30 Män 0 
 18-30 Kvinnor 2 
 31-65 Män  
 31-65 Kvinnor  
4. Antal som avbrutit sen projektstart (3) 18-30 Män 1 
 18-30 Kvinnor 0 
 31-65 Män  
 31-65 Kvinnor  
5. Antal som avslutats sen projektstart (4) 18-30 Män 7 
 18-30 Kvinnor 8 
 31-65 Män  
 31-65 Kvinnor  
6. Antal kvar i projektet 18-30 Män 8 
 18-30 Kvinnor 5 
 31-65 Män  
 31-65 Kvinnor  
    
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. 
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5. Dessa uppgifter tas från SUS (M2 deltagare) och det ni ska skriva in är medelvärdet av de som svarat.  
 

9. KOMMENTARER TILL UPPFÖLJNING AV DELTAGARE 
Totalt efter två grupper: 
Arbetsmarknaden: 63 % tillhör AF och hälften av dessa har fått en anställning. 
Daglig verksamhet enligt LSS: 31 % 
Kvar i projektet: 6 % 
 
Grupp 3 har nu kommit halvvägs in i projektet, de har genomfört 8 veckors teori och varit ute 
på 10 veckors praktik. Under praktikveckorna har kontaktpersonal från Mellansteget 
genomfört ett praktikbesök/vecka. Gruppen har haft återsamling en gång/vecka. En preliminär 
bedömning, i fas med projektets målsättning, är att 50 % av deltagarna i grupp 3 anses kunna 
stå till arbetsmarknadens förfogande. 

10. SUS (SYSTEMET FÖR UPPFÖLJNING AV 
SAMVERKANSINSATSER) 
I projektet Mellansteget används inte systemet SUS. 

11. SLUTSATSER/AVVIKELSER 
De slutsatser som kan dras efter projektets tre grupper kan ge viss vägledning om vad som 
behöver förändras eller behållas för att projektet ska ge gott resultat. 
 
 Framgångsfaktorer 

o Projektets upplägg, med praktik och teoriperioder i olika omfattning. 
o Individuellt stöd t ex coachande samtal. 
o Samverkan, som utvecklas mellan deltagare, praktikhandledare, anvisande myndighet 

m fl. och Mellansteget.  
o Tid, för att lära känna individerna, se deras förmågor samt att bryta negativa mönster. 

För deltagarna blir året en möjlighet att lära känna sig själv och utvecklas som 
människa. 

o Delaktighet, genom att individen är med och påverkar sin medverkan. Hög delaktighet 
kan skapa ett ökat intresse, drivkraft och tillfredsställelse. 

o Omdömet som deltagarna får från praktikplatserna. Omdömet ligger till grund för 
framtidsplaneringen, men används även som ett arbetsmaterial. Omdömet ska även 
fortsättningsvis utvärderas och utvecklas för att bli så bra som möjligt. 

o Bra praktikplatser, trots arbetsmarknadsläget. 
 
Det finns i dag ett behov av det Mellansteget kan erbjuda och vi kan se att det haft inverkan 
på målgruppens möjlighet att få en fungerande sysselsättning, via Af eller daglig verksamhet. 
Intresset för arbetssättet har spridit sig till andra kommuner och under 2012 ska Mellansteget 
startas upp i Sundsvall. 
 
Vid projektstart diskuterades hur arbetsmarknaden, med pågående lågkonjunktur, kunde 
påverka projektgenomförandet, dels för att hitta praktikplatser och dels för möjlighet till 
anställning. Under projektets 2 år har praktikplatser funnits och 5 har en anställning, utan 
stöd, med lönebidrag eller tidsbegränsad, i dagsläget. En lärdom av detta är att påbörja 
diskussionen om anställning i god tid eftersom förhandlingarna kan dra ut på tiden.  
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Inför varje gruppstart behövs en diskussion och samverkan för att identifiera Mellanstegets 
målgrupp. Projektteamet anser att de med grupp 3 arbetar med målgruppen, men att det vid 
behovsbedömning finns områden som bör uppmärksammas som mängd frånvaro och 
motivation att delta i projektet. 
 
Under tiden i Mellansteget planeras ett halvårs- och avslutningssamtal för samtliga deltagare. 
Vid behov sammankallas det till fler möte för att individens tid i Mellansteget ska bli så bra 
som möjligt. Projektteamet blir ofta ”spindeln i nätet” och kan initiera kontakter men därefter 
gäller det att berörd person eller myndighet plockar upp tråden.  
 
Projektledaren anser att det finns fortsatt behov av tillgång till bil för projektmedarbetarna. 
Detta för att underlätta möjligheten att stötta deltagarna att åka till sin praktikplats eller vid 
andra behov som kan uppstå.  
 
Projektledaren anser att den utveckling som sker med fler insatser som underlättar för 
målgruppen att finna, få och behålla ett jobb är positivt. Inom Viva Vuxenutbildning, Särvux, 
har under hösten 2011 en lärlingssatsning påbörjats, där det är möjligt att få studera som 
lärling. Det har även under året startat ett Socialt arbetskooperativ i Umeå, ett treårigt projekt 
som har som mål att skapa en väg till arbete för personer med lindrig utvecklingsstörning. 
 
Ett mål för framtiden är att arbeta med evidens baserad praxis, att kombinera evidens med 
praktiskt kunnande och individens unika situation och önskemål. Även beakta de resurser som 
finns tillgängliga. 
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