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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 3 år och avslutat 28 deltagare. Projektledaren anser 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 erbjuda rätt insatser och ge 

möjlighet att skapa en förändring.  

Totalt efter tre grupper med 28 deltagare: 

64 % (18 deltagare) bedöms tillhöra AF och av dessa har 14 deltagare fått en anställning efter 

året i Mellansteget. 

36 % (10 deltagare) rekommenderas att ansöka om daglig verksamhet. 

Uppföljning av grupp 2 (ett år efter avslut i projektet): 

60 % har en anställning (jmf med 40 % vid projektavslut), 10 % arbetslös, 30 % daglig 

verksamhet enligt LSS (bilaga 1). 

 

Inför deltagande i Mellansteget är det viktigt att fastställa om det finns ett behov av insatsen, 

finns en 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. Vid bedömning av individens 

behov av insatsen, samverkar gymnasiesärskolan, anvisande myndighet, Ungdomstorget och 

Mellansteget. Denna samverkan har fungerat på ett tillfredsställande sätt, men en utvärdering 

och utveckling av arbetsmetoder, bör alltid ske.  

Med grupp 4 bedömer projektteamet att de arbetar med målgruppen. I samtliga fyra grupper, 

har det likväl funnits deltagare, som har problem med hög frånvaro och brist på motivation att 

delta. Detta har påverkat deras möjlighet att lyckas i projektet. Detta bör uppmärksammas 

inför kommande intro.program på Ungdomstorget. 

 

Framgångsfaktorer 

För en fördjupad analys av framgångsfaktorer se avsitt 5: Genomförande/Metod, där 

Mellanstegets metoder beskrivs med utgångspunkt i framgångsfaktorerna. 

 

o Projektets upplägg, med praktik och teoriperioder i olika omfattning. 

o Individuellt stöd t ex coachande samtal och vägledning inför framtidens val. 

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 Positivt förhållningssätt som är basterat på ett lösningsfokuserat tänkande. 

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 Matchning mot praktikplatser, det vill säga att individens önskemål om praktikplats, 

förutsättningar och behov vägs in vid valet av praktikplats. 
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Uppnådda verksamhetsmål: 
o Ett utvärderingsmaterial, för bedömning av arbetsförmåga, som används av de olika 

myndigheterna. 

o Ökad kompetens för att arbeta med målgruppen. 

o Efter tre grupper bedöms 64 % av deltagarna står till arbetsmarknadens förfogande. 

 

En rad kvalitativa mål har uppnåtts i arbetet med grupp 3 (värden från SUS enkät och 

egenkonstruerade enkäter) 
o Insatsen har haft god kvalitet  

o Förbättrad livskvalité 

o Ökad självkänsla och självförtroende 

o Hög delaktighet 

 

Projektteamet är ett fungerande arbetslag och arbetet beskrivs som mycket utvecklande. 

Arbetssättet 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.  

Under året ges tid för enskilda samtal för att motivera, öka delaktigheten, ge stöd till insikt 

eller hjälp att lösa problem som uppstått på praktikplatsen. De enskilda samtalen med 

deltagarna, anser projektteamet, är viktiga för möjligheten att nå en personlig utveckling och 

chans att lyckas i projektet.  Från vår sida krävs lyhördhet och en förmåga att tolka signaler 

hos den enskilda individen.  

 

Mellansteget har under hösten 2012 haft konsultation, från Ungdomstorget, sammanlagt vid 2 

tillfällen. Konsultationstillfällena har utvecklat teamets kompetens och gett stöd och hjälp att 

tänka i nya banor. Då Mellansteget möter ungdomar med betydande problematik har 

konsultationen även möjliggjort ett andrum och förståelse om att vara på rätt väg.  

 

Det har kommit till teamets kännedom att många av deltagarna, som bedöms tillhöra 

arbetsmarknaden, saknar den kontakt som etablerats under året i Mellansteget. Detta anser 

projektteamet visar på att målgruppen behöver fortsatt stöd över tid. Samverkande 

myndigheter har ingen möjlighet att genomföra täta uppföljningar. Ett förslag, vid eventuell 

implementering, är att fortsatt kontakt tas under 1-2 år efter avslutat år. 

 

Projektägarna lämnade i januari in en förlängningsansökan, en ansökan om utökad 

medfinansiering tom 2014-06-30, till Samordningsförbundet, som beviljades i februari 2012. 

Anledningen till detta var att Socialtjänsten Umeå Kommun ansåg att det behövdes mer tid 

för implementering i ordinarie verksamhet. Socialtjänsten ansöker om ytterligare 1627 tkr för 

perioden 2012-07-01-2014-12-31 (bilaga 2). Gymnasieförvaltningen står för grupplokal och 

dess utrustning. Socialtjänsten för IT och telefoni samt under 2012 för halva 

projektmedarbetarens lön. Från och med 2013 övertar man hela kostnaden för 

projektmedarbetaren. Projektplanen fortsätter att gälla med ett tillägg på kvalitativa mål: 

minst 75 % av de deltagare, som fullföljer insatsen, ska uppleva att deras livssituation 

förbättrats. 100 % av deltagarna ska ansett sig kunna påverka insatsen. 100 % av deltagarna 

skall ha upplevt att insatsen hållit god kvalité.  

 

Till Ungdomstorgets intro.program i juni 2012 anvisades 16 ungdomar, 10 deltog och 14 

erbjöds en plats i Mellansteget och 11 tackade ja. En deltagare avslutades, efter eget 
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önskemål, tre veckor senare. Två sena intag genomfördes under september månad, gruppen 

består nu av 12 deltagare.  

Övriga deltagare, som inte deltog på intro.program, fångades upp av AF via skolan och övrig 

personal på Ungdomstorget. Nytt för 2012 var att Mellansteget hade ett gemensamt 

intro.program tillsammans med SAK Umeå, socialt arbetskooperativ. 

Under de kommande åren beräknas det ske en minskning av antalet elever som avslutar 

gymnasiesärkolans nationella program: 2013: 25 elever, 2014:14 elever och 2015:24 elever. 

Strategier för att möta detta faktum har avhandlats på en metodgruppsträff. Ett förslag är att 

öka maxåldern från 25-år till 29-år. Det finns anledning att fortsätta att diskuter frågan under 

2013. 

2. SAMVERKAN 
Samverkan mellan projektet och deltagande myndigheter har fortsatt att fungerat på ett 

tillfredsställande sätt sedan senaste lägesrapport. Ungdomstorgets verksamhet, med dess mål, 

att unga med särskilda behov ska mötas med samordnade insatser, har haft positiva effekter 

för Mellanstegets arbete. Tillsammans skapas en helhetsbild av individens förmågor och 

behov inför framtiden. 

I projektets metodgrupp finns representanter från de samverkande parterna på 

Ungdomstorget. Under hösten 2012 har metodgruppen haft två inbokade träffar där ämnen 

som lägesrapport, målgrupp, behovsbedömning och försäkringar avhandlats. Projektledaren 

sammankallar till träffarna och menar att metodgruppen är en viktig del för projektets 

utveckling. 

 

Under hösten 2012 har teamet haft konsultation, från Ungdomstorget, vid två tillfällen. 

Konsultationstillfällen har gett projektteamet stöd att utveckla kompetens, hjälp att fokusera 

på olika lösningar och tänka i andra banor.  

 

Under året i Mellanstege, som ett led i framtidsplaneringen bokas ett halvårs- och 

avslutningssamtal in 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. En lärdom från arbetet med tidigare grupper är att utveckla samarbetet 

med Försäkringskassan, framförallt för diskussion om åtgärder, i de fallen där det inte bedöms 

finnas en arbetsförmåga. 

 

Under april 2012 startade Umeå Kommun upp med träffar för projektledare för externt 

finansierade projekt och som är med och bidrar till Umeå kommuns VP-direktiv "Den externa 

finansieringen av utvecklingsarbete ska öka genom maximalt nyttjande av EU-program och 

andra finansieringskällor". Ansvariga vill skapa en mötesarena för Umeå kommuns 

projektledare för att möjliggöra erfarenhetsutbyte, informationsspridning, stärkt samhörighet 

samt bli bättre på att tillvarata varandras erfarenheter och kompetenser. Det har sammanlagt 

varit 8 träffar med innehållet: uppstartsträff, projektledarens roll, avtalsrätt, arkivering och 

projektmodell. 

3. DELTAGARE 

3.1 Deltagarnas förutsättningar 

Under ordinarie projekttid 2010-2012 har totalt 28 ungdomar deltagit i projektet. I nuvarande 

grupp 4 deltar 12 ungdomar, 7 kvinnor och 5 män med en medelålder på 21-år. Utmärkande 
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för samtliga grupperna är en nedsatt självinsikt, om vem man är som person, kopplat till 

funktionsnedsättningen och effekter på arbetsförmåga. En del av deltagarna har också ett lågt 

självförtroende och självkänsla. Projektmedarbetarna menar att det även behövs tid, tid för 

personlig utveckling, förändringsarbete och att skapa nya relationer. Året i Mellansteget 

erbjuder detta men det har även visat sig att det behövs mer insatser och ett 

uppföljningsansvar. Projektledaren anser att vid en implementering skulle detta 

uppföljningsansvaret kunna ligga på anställda i Mellansteget under t ex 1-2 år efter 

deltagande i projektet.  

3.2 Genomförande och process  

Inför intag till grupp 4 anvisades 16 ungdomar till Ungdomstorgets intro.program, 10 deltog 

och 14 fick ett erbjudande om plats, 11 tackade ja. . En deltagare avslutade, efter eget 

önskemål, i projektet efter tre veckor men det fanns även en hög frånvaro. Två sena intag 

genomfördes under september månad, gruppen består nu av 12 deltagare. 

  

Under följande år sker en minskning av antalet elever som avslutar gymnasiesärkolans 

nationella program: 2013: 25 elever, 2014:14 elever och 2015:24 elever. Strategier för att 

möta detta faktum har avhandlats på en metodgruppsträff. Ett förslag är att öka maxåldern 

från 25-år till 29-år. Det finns anledning att fortsätta att diskuter frågan under 2013. Detta 

medför att det är svårt att i dagsläget uttala sig om hur många individer som har behov av 

insatsen de kommande åren. 

3.3 Resultat och effekter 

Rekommendationer för avslutade deltagare var att 18 av 28 bedöms kunna stå till 

arbetsmarknadens förfogande och av dessa har 14 fått en anställning efter året i Mellansteget. 

10 deltagare rekommenderas ansöka om daglig verksamhet enligt LSS. 

Gemensamt för deltagarna var att det fanns en osäkerhet om tillhörighet, nedsatt självinsikt 

och medvetenhet om funktionshindret. Många av ungdomarna hade även ett lågt 

självförtroende och självkänsla samt behövde tid att mogna in i vuxenrollen.  

 

Under året i Mellansteget växer sig gruppkänslan stark och den känslan är viktig för gruppen. 

Detta möjliggör av själva deltagandet, projektsårets upplägg och innehåll, samt det faktum att 

alla har samma mål. Utvärderingar har visat att återsamlingsdagarna fyller ett stort värde för 

deltagarna. 

 

Att stärka och utveckla individen går som en röd tråd genom året i Mellansteget, men det tar 

tid och kräver fortsatt stöd. Samarbete som byggs upp, under praktikperioden, mellan 

deltagaren, praktikhandledaren och Mellansteget, genom praktikbesöken och 

återsamlingsträffarna, är en viktig del i projektets arbetssätt. Problem som uppstått på 

praktikplatsen har kommit fram vid dessa besök och fokus blir att försöka lösa dessa, det är 

viktigt att praktiken blir en bra erfarenhet och en chans att få växa som människa. 

 

Praktikhandledarutbildningen är ett betydelsefullt inslag under året i Mellansteget, för att öka 

kunskapen och förståelsen i samhället för olika funktionsnedsättningar, vilket i sin tur kan 

leda till en bättre bemötande ute på arbetsplatsen. 

För grupp 4 planerades praktikhandledarutbildningar, men de fick ställas in på grund av för få 

anmälda. Anledningen till detta var tidsbrist hos handledarna.  

 

För att öva på att sätta upp mål använder sig Mellansteget av ledorden VILL, GÖRA och 

VARA, ett sätt att visa på individens utveckling. Att sätta upp mål uppfattas svårt av många 
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men det är ett viktigt redskap att använda för att motivera deltagarna att fortsätta jobba för att 

utvecklas. 

 

Under året i Mellansteget får samtliga deltagare skriva ett CV och personliga brev, ett tillfälle 

att öva på att beskriva egenskaper, svårigheter 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 haft inverkan på 

individens självinsikt dvs. om vem man är som person, kopplats till funktionsnedsättningen 

och hur det påverkar arbetsförmågan.  

 

Mellansteget är en insats som är arbetsförberedande, detta medför att det inriktas på närvaro 

och passa tider under året. Hög frånvaro och svårigheter med att sköta tider påverkar 

individens anställningsbarhet. Ämnet tas upp både individuellt och i grupp, det pratas 

strategier och försök att skapa en medvetenhet om vikten av detta, ofta i samverkan med 

anhöriga, personal i boendet och anvisande myndighet. 

 

I grupp 4 finns det deltagare som har haft för mycket frånvaro efter praktikförberedande 

veckor och första praktikomgången. Orsaken till frånvaron har sett olika ut, det handlar både 

om aktivitetsnivå, dygnsrytm eller andra omständigheter som t ex psykisk ohälsa. De insatser 

som vidtagits är att sänka kravnivån, hjälp att hitta nya rutiner och initierat kontakt med t ex 

stöd och habilitering, boendestöd m fl. För de flesta har detta ökat närvaron medan det för 

andra handlar om att dokumentera en lägre aktivitetsnivå. Projektteamet tycker sig kunnat öka 

närvaron hos dem som haft upprepade enstaka frånvarotillfällen men det har varit betydligt 

svårare vid fall med mer omfattande frånvaro. I vissa fall har problematiken varit för stor för 

att lösa under första tiden i Mellansteget men kontakt för fortsatt stöd har initierats. 

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 ordinarie projekttid avslutas den 12-06-30. 

Projektägarna lämnade i januari in en förlängningsansökan, en ansökan om utökad 

medfinansiering tom 2014-06-30, till Samordningsförbundet, som beviljades i februari. 

Anledningen till detta var att Socialtjänsten Umeå Kommun ansåg att det behövdes mer tid 

för implementering i ordinarie verksamhet. Socialtjänsten ansökte om ytterligare 1627 tkr för 

perioden 2012-07-01-2014-12-31, se bifogad budget. Gymnasieförvaltningen står för 

grupplokal och dess utrustning. Socialtjänsten för IT och telefoni samt under 2012 för halva 

projektmedarbetarens lön. Från och med 2013 övertar man hela kostnaden för 

projektmedarbetaren. Projektplanen fortsätter att gälla med ett tillägg på kvalitativa mål: 

minst 75 % av de deltagare, som fullföljer insatsen, ska uppleva att deras livssituation 

förbättrats. 100 % av deltagarna ska ansett sig kunna påverka insatsen. 100 % av deltagarna 

skall ha upplevt att insatsen hållit god kvalité.  

  

Mellansteget har en utbildningsplan, som utvärderats och eventuellt förändrats mellan 

grupperna. Inom projektet finns ett tillåtande klimat och en öppen och rak kommunikation är 

utmärkande för hela arbetssättet. Andra viktiga värden inom projektet är ett gott bemötande 
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med respekt för individen och dess integritet, möjliggöra självbestämmande för deltagaren 

genom hög delaktighet och meningsfullhet. 

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.  

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 2012 har projektteamet haft 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.  

 

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. 

 

5. GENOMFÖRANDE/METOD 

En processbeskrivning (bilaga 3) har framtagits och ska vara ett sätt att beskriva processen 

och visa på hur de olika stegen hänger samman med varandra, det vill säga NÄR och VAD 

Mellansteget gör. Detta kompletteras med styrkort (bilaga 4) som ska vara en metod för 

styrning och uppföljning av verksamheten utifrån vision och strategier. En rad 

framgångsfaktorer har lyft fram utifrån projektteamet, anvisande myndigheter och från 

deltagarna genom enkäter.  För att beskriva HUR vi arbetar inom projektet, med utgångspunkt 

i framgångsfaktorerna, använder sig projektledaren av 5 fallbeskrivningar, analys av 

arbetssätt-vad är typiskt för vår verksamhet? Samt en diskussion med utgångspunkt i styrkor-

svagheter och möjligheter-hot. Framgångsfaktorerna är:  

o Projektets upplägg, med praktik och teoriperioder i olika omfattning. 

o Individuellt stöd t ex coachande samtal och vägledning inför framtidens val. 

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 Positivt förhållningssätt som är basterat på ett lösningsfokuserat tänkande. 

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. 
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o Matchning mot praktikplatser, det vill säga att individens önskemål om praktikplats, 

förutsättningar och behov vägs in vid valet av praktikplats. 

Fallexempel 

Fall 1 

Stella anvisas till insatsen av AF, bor i en egen lägenhet utan stöd. Har många vänner, är 

positiv, social och utåtriktad. Stella har en god man, för hjälp med ekonomin. Lindrig 

utvecklingsstörning, svårigheter med att planera och lösa en uppgift, hitta strategier, utvärdera 

och avsluta den. Koncentrations- och uppmärksamhetssvårigheter. Hög frånvaro. Stella vill 

inte prata om sin funktionsnedsättning och att hon gått särskolan. Avslutat 

gymnasiesärskolans nationella program, hotell-och restaurang, och började i Mellansteget året 

därpå. Hösten efter gymnasiet hade Stella praktik via AF, men fick avbryta den på grund av 

hög frånvaro.  

Analys av arbetssätt/metod 

Individuellt stöd/Positivt förhållningssätt/lösningsfokuserad/ Individens starka sidor 
Stöd genom samtal och vägledning för att komma fram till vilket område Stella ville 

praktisera inom, det genomfördes även studiebesök. Försök att påverka närvaron genom 

samtal för att öka förståelsen för vikten av detta. AF kopplades in för att tydliggöra hur 

frånvaron påverkar anställningsbarhet.  

Genom måldokument, omdömen och praktikutvärderingar lyftes det som fungerat bra, men 

blev även ett underlag för att ta upp områden där problem fanns, framför allt närvaron. 

Bedömningen är att Stella blev stärkt av året i Mellansteget, vågade tro på sin egen förmåga 

och tog ett eget ansvar för sin framtid. Vad gäller frånvaron, minskades den under två 

praktikperioder och Stella fick en ökad förståelse för detta. Detta var en viktig del inför 

framtida arbetsliv. 

Projektets upplägg 

Under året i Mellansteget fanns möjlighet, genom praktikbesök och återsamling, att ta tag i 

problemet med frånvaro. Det var även en fördel att praktiken var 30 veckor, blev det mer 

frånvaro ena veckan fanns det tid att försöka rätta till detta. Återsamlingarna blev även en 

trygghet för Stella, en plats där inte all energi behövdes läggas på att passa in.  

Tid 

Tiden var avgörande, det tog många veckor innan Stella vågade lita på oss och visa vem hon 

var. När det skedde fanns det en möjlighet lyfta styrkor och jobba med det som var svårt. 

Mellansteget bedömde att det fanns ett fortsatt behov av stöd, då Stella efter året i 

Mellansteget tillhörde AF och inte Ungdomstorget. 

Matchning mot arbetsplats 

Stella var tydlig med att hon ville prova att praktisera inom en annan bransch, jämfört med 

tidigare, och genom samtal kom hon fram till att barnomsorgen verkades spännande, sa sig 

trivas med barn. Det genomförde studiebesök och efter det fick Stella en praktikplats. Det 

kändes viktigt att Stella, utifrån tidigare misslyckanden, fick praktisera på en arbetsplats med 

en duktig handledare. Mellansteget använde en tidigare praktikplats där man visste att detta 

fungerade. Efter den första praktikplatsen valde Stella en annan arbetsplats, inom samma 

bransch, och var där resterande 20 veckor. 

Delaktighet 

Stella var under året med och bestämde inom vilket område hon ville praktisera, vilket 

påverkade motivationen att vara på praktikplatsen och utföra arbetsuppgifterna. 

Omdöme 
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Omdömet från de tre praktikperioderna var betydelsefull i detta fall, då Stella blev stärkt av 

det positiva omdömet. Det framkom i omdömet även hur frånvaron påverkade praktiken 

negativt och det gav möjlighet att samtala om det och försöka hitta strategier.  

Samverkan 

Samverkan med anvisande myndighet, AF, var en viktig del för att visa på den höga 

frånvaron och öka insikten i konsekvenser som detta får på anställningsbarhet. Den senaste 

praktiken, via AF, som avslutades på grund av för hög frånvaro hade påverkat Stellas 

självförtroende. Blev under året i Mellansteget stärkt i tron på sig själv och den egna 

förmågan. Stella bedömdes kunna stå till arbetsmarknadens förfogande, detta presenterades 

under avslutningssamtalet, planeringen var fortsatt praktik via AF på praktikplatsen. Fick 

därefter en anställning inom annan bransch. 

Fall 2 

David anvisades till Mellansteget av FK, bor hemma tillsammans med föräldrar och äldre 

syskon. Inga planer på att flytta hemifrån. Är plikttrogen, har hög närvaro och passar alltid 

tider. Duktig på praktiska uppgifter. Sitter oftast hemma men har en kontaktperson som han 

träffar för olika aktiviteter och enstaka vänner. Intresserad av datorer och musik. David har en 

lindrig utvecklingsstörning, nedsatt arbetsminne, saknar motor och behöver ständig 

handledning för att utföra arbetsuppgifter. Behöver hjälp och stöd för att kunna känna sig 

trygg och utvecklas. Avslutade gymnasiesärskolans nationella program året innan han började 

Mellansteget. Ansökte och fick beviljad om LSS insatsen daglig verksamhet, kände sig aldrig 

hemma i den verksamheten och avslutade insatsen.  

Analys av arbetssätt/metod 

Individuellt stöd/ Positivt förhållningssätt/lösningsfokuserad/ Individens starka sidor 
När David började Mellansteget var han väl medveten om sina svårigheter, kände sig 

uppgiven och trodde sig inte kunna förändra något i sitt liv. Mellansteget lyfte Davids starka 

sidor, då han även saknade en tro på sin egen förmåga. Tillsammans sattes det upp delmål för 

praktikperioderna t ex ökad självständighet genom att göra vissa arbetsuppgifter själv, som 

därefter utvärderas och nya tillkom. 

Efter året i Mellansteget, med bra praktikplacering och en anställning, märktes en förbättring 

på självförtroendet. David känner sig idag stolt över att ha en anställning.  Fortsatt stöd 

behövs för att t ex flytta hemifrån och delta mer i samhället. Informerade David och hans 

anhöriga om vilka stödinsatser som finns i samhället genom t ex LSS för samtalkontakt mm. 

Projektets upplägg 

David hade svårt att tillgodogöra sig återsamlingarnas upplägg och innehåll, var alltid 

närvarande men ville sällan delta, rädd för att misslyckas. David hade svårt att delta i 

gruppaktiviteter, kände ingen samhörighet med de andra. Året I Mellansteget blev ändå en 

positiv upplevelse för David, han fick en anställning på sin praktikplats. Avgörande för detta 

var den täta kontakt Mellansteget hade med David, anhöriga, handledare och anvisande 

myndighet. 

Tid 

David behövde 30 veckors praktik för att visa sin förmåga på praktikplatsen. Detta gjorde att 

man från arbetsplatsens sida ville satsa på David. 

Matchning mot arbetsplats 

David hade under gymnasietiden praktiserat inom vaktmästeri, med enklare arbetsuppgifter 

som t ex flytta möbler, skruva upp saker mm, och ville fortsätt inom detta område. 

Mellansteget fick lägga ner mycket tid på att hitta rätt arbetsplats, med passande 

arbetsuppgifter och med möjlighet att jobba tillsammans med en handledare under hela 

arbetspasset. David behöver konkreta och tydliga arbetsuppgifter med kort instruktioner, detta 
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kommunicerades väl med handledaren. Denna matchning mot praktikplats, utifrån Davids 

behov och förutsättning, var avgörande för den positiva praktikupplevelsen och att en 

anställning sedan blev möjlig. 

Delaktighet 

Det var viktigt att David fick vara med och bestämma takten för sin egen utveckling, t ex 

arbetade Mellansteget med delmål med ett område i taget. Genom stöd och samtal ökade 

insikten och förståelsen för hur vilka konsekvenser valen han gjorde fick.  

Omdöme 

Omdömet var ett viktigt redskap för Mellansteget för att få en kunskap om Davids styrkor och 

svagheter, därefter kunde dessa lyftas i samtal med David, förstärka det positiva och försöka 

jobba med det som var svårt.  

Samverkan 

Att samarbeta med anhöriga var viktigt för att jobba med Davids dygnsrytm, där han fick 

hjälp att komma i säng i tid, för att minska tröttheten under arbetstid. Samarbetet med 

handledaren var viktig för att få det att fungerar på praktikplatsen med upplägg av 

arbetsuppgifter, instruktioner och annat praktiskt. I slutet av tredje praktiken kontaktades 

Davids handläggare på AF som fick uppdraget att förbereda inför en anställning med stöd 

som godkändes efter avslutat år i Mellansteget. 

Fall 3 

Leo, anvisades till Mellansteget av AF, bor hemma tillsammans med stödjande föräldrar och 

äldre syskon. Är praktisk, arbetssam och plikttorgen. Har en lindrig utvecklingsstörning, är 

blyg, tystlåten och osäker på sin egen förmåga. Har B- körkort. Avslutade en praktisk inriktad 

gymnasiesärskola samma år som han började Mellansteget. 

Analys av arbetssätt/metod 

Individuellt stöd/Positivt förhållningssätt/lösningsfokuserad/Individens starka sidor 

Mellansteget försökte stärka Leo självförtroende genom att samtala om hans starka sidor, 

utifrån bland annat omdömet. Det har även krävts stöd för att öka Leos självständighet i 

kontakt med samhället. Det var inte nödvändigt att genomföra någon anpassning vad gäller 

hur instruktioner ges, stöd för arbetsminne och arbetstid, det fungerade ändå bra på 

arbetsplatsen. Det var dock viktigt att kommunicera detta med Leo, för att öka medvetenheten 

och hitta strategier och lösningar. 

Projektets upplägg 

Leos har förutsättningar för att klara en anställning, behövde hjälp att komma in på 

arbetsmarknaden och stöttning att tro på sin egen förmåga och för att öka självständighet. 

Tid 

Det faktum att Leo genomförde 30 veckors praktik, visade sig kunna utföra jobbet på ett bra 

sätt, var arbetssam och lojal gjorde att han fick en sommaranställning på företaget. 

Matchning mot arbetsplats 

Leos eget önskemål var att praktisera inom industrin, kontakter togs med en arbetsplats och 

det genomförde ett studiebesök. När Mellansteget var i kontakt med personalansvarig, 

beskrevs Leos styrkor och svagheter, och därefter skickades en förfrågan ut till förmän på de 

olika avdelningarna. En avdelning, med lämpliga och lite enklare arbetsuppgifter, hörde av 

sig. Leos genomförde 30 veckors praktik med hög trivsel, full närvaro och ett mycket bra 

omdöme. Efter året i Mellansteget fick Leo ett sommarjobb på denna arbetsplats och har även 

sökt lediga jobb som utannonserats. Sammantaget var det många delar som stämde in och 

resultatet blev positivt. 

Delaktighet 
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Val av praktikplats var utifrån Leos eget förslag, under studiebesöket ställde han relevanta 

frågor samt tog reda på vem han skulle kontakta om han var intresserad av en anställning. 

Kontakter med ansvarig personalavdelning togs av Mellansteget.  

Omdöme 

Omdömet gav Mellansteget kunskap om Leos styrkor och svagheter och tillsammans med en 

utredning, som genomfördes under året av AF, fick vi tydliga underlag för 

framtidsplaneringen.  

Samverkan 

Samarbetet, med anvisande myndighet, resulterade i att en arbetspsykologisk utredning, som 

ett led i den individuella framtidsplaneringen.  

Fall 4 

Maja anvisades till Mellansteget av AF, bor i eget boende med stödinsatser. Är punktlig, 

ordentlig, glad och positiv. Maja har en lindrig utvecklingsstörning, arbetar långsamt, svårt 

med tidsuppfattning, svårt att hantera pengar, nedsatt arbetsminne och svårt med stress. 

Avslutat gymnasiesärskolans nationella estetiska program året innan start i Mellansteget. 

Däremellan prövat andra arbetsmarknadsåtgärder via AF, väl utredd men behöver en 

arbetsplats.  

Analys av arbetssätt/metod 

Individuellt stöd/Positivt förhållningssätt/lösningsfokuserad/Individens starka sidor 

Stödet från Mellansteget handlade om att ge stöd för att hitta rutiner och strategier för att klara 

vardagen och ett arbetsliv. Maja kan läsa enkla instruktioner, men vill att man visar och 

berättar hur en arbetsuppgift ska utföras, detta fick Maja stöd i att kommunicera på 

arbetsplatsen. 

Projektets upplägg 

Praktikbesöken var en viktig del i arbetet med Maja, då fanns möjlighet att samtala enskilt 

och stötta henne utifrån behov som uppstod. I perioder var även Maja på sin praktikplats på 

fredagar, detta på grund av konflikter i gruppen. Maja har deltagit i andra insatser, var väl 

utredd och behövde en arbetsplats, därför gjordes bedömning att detta var den bästa lösningen 

för henne och resten av gruppen. 

Tid 

Maja behövde tid, för att komma in på en arbetsplats och visa sin förmåga, och efter 30 

veckors praktik fick hon en anställning på sin praktikplats. 

Matchning mot arbetsplats 

Val av praktikplats skedde utifrån Majas eget önskemål och intresse. Arbetsuppgifterna 

bedömdes kunna passa Majas förmåga, de var kända, enkla, tydliga och hon kunde arbeta 

avskilt i ett mindre rum. Maja har ett stort behov av handledning, men är medveten om sina 

svårigheter. 

Delaktighet 

Maja visste vilket område hon ville praktisera inom, det genomfördes studiebesök och efter 

önskemål kontaktades en arbetsplats där hon sedan fick praktik. 

Omdöme 

Maja har deltagit i andra insatser och hennes förmågor var väl dokumenterat sedan tidigare. 

Omdömet från praktikplatsen användes i stället för att dokumentera aktivitetsnivå, då halvtid 

ansågs lämpligt. 

Samverkan 

Samarbete mellan Mellansteget, praktikplats, anvisande myndighet och anhöriga var viktigt 

kring Maja, för att det skulle bli så bra som möjligt. Det var angeläget att alla gavs samma 

information kring upplägg på praktikplatsen. Anvisande myndighet kontaktades i slutet av 
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praktik 3 för diskussion om anställning och efter året i Mellansteget fick Maja en anställning 

på arbetsplatsen. 

Fall 5 

Per, anvisades till Mellansteget av AF, bor hemma tillsammans med föräldrar. Har flickvän 

och många vänner. Stort intresse av fordon och fordonsvård. Per har en lindrig 

utvecklingsstörning. Starka sidor: arbetssam, praktisk lagd, noggrann, ordentlig och kan 

arbeta fokuserat. Svaga sidor: koncentrationssvårigheter, långsam, omständlig, litet 

arbetsminne och svårt att prioritera. Gick ut en praktiskt inriktat gymnasiesärskola, hade en 

anställning under sommaren och hösten men fick sluta på grund av att det fanns för lite 

arbetsuppgifter. 

Analys av arbetssätt/metod 

Individuellt stöd/Positivt förhållningssätt/lösningsfokuserad/Individens straka sidor 

Mellansteget gav stöd genom att samtala om Pers styrkor och svagheter, då det tar tid för Per 

att uttrycka sig i tal fick han skriva ner styrkor och svagheter, som han sedan visade fram till 

handledaren på praktikplatsen. Detta var en viktig del i arbetet med Per, fastän han utför sina 

arbetsuppgifter, på ett mycket bra sätt, behövde handledaren information om hans behov av 

stöd för t ex arbetsminne, detta för att anpassa kravnivån och undvika missförstånd. 

Mellansteget gav även stöd genom att skapa rutiner för kontakt med myndigheter t ex vid 

ansökan om ersättning via AF. 

Projektets upplägg 

Praktikbesöken och återsamlingsträffarna blev en möjlighet att samtala om hur veckan varit, 

lyfta det positiva, bolla idéer på lösningar och strategier på eventuella problem som uppstått. 

Per bedömdes stå nära arbetsmarknaden, var väl kartlagd och utredd och det handlade istället 

om att hitta en arbetsplats utifrån detta och där det viktiga var att anpassa arbetssituationen 

utifrån hans behov. 

Tid 

Det var viktigt att Per fick vara 30 veckor på samma arbetsplats, för att visa sina förmågor och 

det gav även en chans att komma in på arbetsplatsen. Arbetsuppgifterna och arbetsordningar 

kunde anpassas utifrån förutsättningar. 

Matchning mot arbetsplats 

Det fanns ett tydligt önskemål om praktikplats från Pers sida, hans styrkor och svagheter var 

väl dokumenterade, detta medförde att valet av praktikplats blev rätt.  

Delaktighet 

Per valde en arbetsplats han ville praktisera på, det genomfördes ett studiebesök där Per fick 

presentera sig med hjälp av CV och personligt brev. Per valde att vara kvar 30 veckor på 

samma praktikplats. 

Omdöme 

Var viktigt för att visa på Pers utveckling, att han fick ett bättre omdöme jämfört med tidigare 

placeringar, kan bero på mognad men den störta bidragande orsaken var att styrkor och 

svagheter kommunicerades innan praktikstart, därmed anpassades kravnivån och upplägg t ex 

hur instruktioner gavs. 

Samverkan 

Det var viktigt att samarbeta väl med handledare för att ge kunskap om Pers förmåga för att 

kunna anpassa kravnivån och undvika missförstånd i det dagliga arbetet. 

Samverkan med anvisade myndighet för framtidsplanering, fortsatt praktik över sommar och 

ny diskussion om anställning efter det. 
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Diskussion 

Kartläggning av Mellanstegets styrkor och svagheter och de möjligheter och risker/hot 

som kan ha betydelse för verksamheten. 

Inre 

Styrkor 

En förlängningsansökan är beviljad med utökad medfinansiering, detta innebär att 

verksamheten kan ta emot två grupper till tom 2014-06-30. Projektteamet fortsätter som 

tidigare. 

Projektets upplägg med dess innehåll och upplägg har visat sig ha gott resultat, en rad 

kvantitativa och kvalitativa delmål har uppnåtts. Förstärks även av fallbeskrivningarna. 

Tillsammans med Ungdomstorget, skapas en helhetsbild av individens förmågor och behov 

inför framtiden. 

Svagheter 

Minskat antal avgångselever från gymnasiesärskolan kan leda till färre med behov av insatsen 

och svårigheter att fylla platser i kommande grupper. Åtgärder för detta har diskuterats, 

förslag är att höja maxåldern från 25-år till 29-år. Utöka samverkan med övriga myndigheter 

på UT för att upptäcka individer i behov av insatsen. 

Yttre 

Möjligheter 

Mellansteget, dess upplägg och innehåll, har visat sig fungera för att öka anställningsbarheten 

hos målgruppen, vilket skulle kunna medföra att Mellansteget får fler sökande, trots minskat 

elevunderlag, och att andra kommuner blir intresserad av att starta upp något liknande. Med 

fler sökande och ökad ålder, är det större sannorlikhet att verksamheten får deltagare med 

behov av insats. 

Risker/Hot 

En risk är att Mellansteget inte får dess målgrupp, som bedöms stå nära arbetsmarknaden. För 

som fallbeskrivningen visar krävs motivation att delta, aktivitetsnivå, förmåga att fungera i 

grupp och närvaro. En annan risk är att vi inte får antalet sökande för att fylla våra grupper, vi 

har en fungerande verksamhet och innehåll som passar målgruppen. 

Förre sökanden och svårigheter att fylla grupper, kan påverka implementeringsdiskussionen, 

därför är det viktigt att åtgärder vidtas under kommande år för att motverka detta. 

5:3 Resultat och effekter 

Under året i projektet ska teamet dokumentera individens aktivitetsnivå under de tre 

praktikperioderna, målet är att testas upp mot heltid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samordningsförbundet Umeå 

 15 

Efter halva tiden i projektet genomfördes en utvärdering för grupp 4 (2 bortfall), nedan 

redovisas några av frågeställningarna samt kommentarer till vissa: 

  Dåligt 
Mindre 

bra  
Godkänd  Bra  

Mycket 

bra 

Hur har praktiken 

varit 
    1 3  6 

Din egen insats     1 3  6 

Arbetsuppgifterna   
 

2 3  5 

Din närvaro   2 1  2 5 

Handledarens insats       4 6 

Sociala miljön     
 

 3 7 

Återsamlingsträffarna   1 
 

5 4 

Kommentarer från utvärderingen: 

”Det har varit bra i Mellansteget” 

”Jag har trivts jättebra på min praktikplats” 

”Jag tycker det är jätteviktigt att få välja praktikplats” 

”Mellanstegets upplägg har passat mig perfekt” 

”Jag kommer inte ihåg vad jag hade för förväntningar på året i Mellansteget” 

”Det har varit OK, jag har gjort så gott jag kunnat” 

”Jag har varit bort för mycket” 

 

Positiva effekter för individen i grupp 4: 

o Vid en skattning av individens självförtroende och självkänsla efter halva tiden i 

projektet så beskrev 7 av 10 (två bortfall) att det skett en förändring till det bättre. 

Projektteamet upplever detta som något positivt eftersom ett lågt värde är utmärkande 

för gruppen. 

o 7 av 12 deltagare har under året genomfört sina första längre praktikplaceringar, inför 

start fanns en viss nervositet inför detta men det blev till en positiv erfarenhet. 

o 4 av 12 deltagare valde att prova nya arbetsområden under praktiken och vilket gav ny 

erfarenhet för samtliga.  
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6. AKTIVITETER 

Aktivitet Start Slut 

Informationskväll inför gruppstart 7/8 7/8 

Information om Mellansteget ledningsgrupp 

begåvningshandikapp. 

23/8 23/8 

Träff med AF, inför gruppstart. 23/8 23/8 

Arbetsplatsträffar 27/8 10/12 

Nätverksträff projektledare Umeå kommun 29/8 5/12 

Hälsoinspiratörs utbildning 25/9 25/9 

Programråd gymnasiesärskolan 1/10 3/12 

Studiebesök LSS Konsulent 4/10 4/10 

Träff Samordningsförbundet 9/10 9/10 

Utvecklingsstörning ur ett historiskt perspektiv, 

föreläsning av Karl Grünewald. 

11/10 11/10 

Studiebesök från kursen ”Social Works” Institutionen 

för socialt arbete. 

12/10 12/10 

Konferens ”Bygga Broar” Västerås 14/10 16/10 

Besök av konsumentvägledare Umeå Kommun 19/10 19/10 

Handledning psykolog Ungdomstorget 29/10 26/11 

Föreläsning: svåra samtal med Ulf Hagström 30/10 30/10 

Umeå Kommuns hälsodagar 30/10 1/11 

Psykeveckan 5/11 8/11 

Föreläsning om mänskliga rättigheter och bemötande. 9/11 9/11 

Inspirationsdag Filmstaden ”Det kan skita sig men bli 

bra ändå” 

15/11 15/11 

Träff med arbetskonsulenter Daglig Verksamhet 22/11 22/11 

Träff med arbetskonsulenter VIVA arbete unga 4/12 4/12 

Budgetuppföljning Mellanstegets controller 10/12 10/12 

Medarbetarsamtal 11/12 12/12 

Studiebesök från student socionomprogrammet 12/12 12/12 

 

Projektplan 

hösten 2012 
                   

Metodgrupp             24-sep                   4-dec     

                                        

Aktiviteter                                       

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

Praktikförberedande 
veckor 

                                      

Återsamling                                       

Praktik                                       

Halvårssamtal                                       
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7. KOMMENTARER TILL AKTIVITETER 
Mellansteget har under hösten 2012 fått fortsatt konsultation, från Ungdomstorget, 

sammanlagt vid 2 tillfällen. Konsultationstillfällena har, som tidigare beskrivits, varit en 

viktig del i att utvecklat teamets kompetens. 

 

Deltagarna i nuvarande grupp har stora problem med närvaro, uthållighet, självinsikt mm. 

Flera har svårt att klara praktik på halvtid. Under hösten initierades en träff, för 

erfarenhetsutbyte, med arbetskonsulenter i team 3 på Ungdomstorget. Återkommande träffar 

kommer att bokas in. 

 

För att utveckla samarbetet med arbetskonsulenterna inom daglig verksamhet, kring deltagare 

som rekommenderas att ansöka om insatsen, träffades samtliga under hösten för en först 

uppstartsträff. Nya träffar kommer att bokas in under våren 2013. 

 

8. UPPFÖLJNING AV DELTAGARE 
 Ålder Kön Antal  

1. Antal deltagare sen projektstart 18-30 Män 22 

 18-30 Kvinnor 20 

 31-65 Män  

 31-65 Kvinnor  

2. Antal i arbete sen projektstart (1) 18-30 Män 9 

 18-30 Kvinnor 5 

 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 2 

 18-30 Kvinnor 0 

 31-65 Män  

 31-65 Kvinnor  

5. Antal som avslutats sen projektstart (4) 18-30 Män 15 

 18-30 Kvinnor 13 

 31-65 Män  

 31-65 Kvinnor  

6. Antal kvar i projektet 18-30 Män 5 

 18-30 Kvinnor 7 

 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. 

5. Dessa uppgifter tas från SUS (M2 deltagare) och det ni ska skriva in är medelvärdet av de som svarat.  
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9. KOMMENTARER TILL UPPFÖLJNING AV DELTAGARE 
Totalt efter tre grupper, med 28 deltagare: 

64 % (18 deltagare) bedöms tillhöra AF och av dessa har 14 deltagare fått en anställning efter 

året i Mellansteget. 

36 % (10 deltagare) rekommenderas att ansöka om daglig verksamhet. 

 

Grupp 4 har nu kommit halvvägs in i projektet, de har genomfört 8 praktikförberedande 

veckor 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 

4 anses kunna stå till arbetsmarknadens förfogande. 

10. SUS (SYSTEMET FÖR UPPFÖLJNING AV 

SAMVERKANSINSATSER) 
Grupp 4 har registrerat i SUS. 

11. SLUTSATSER/AVVIKELSER 
De slutsatser som kan dras efter projektets fyra grupper kan ge viss vägledning om vad som 

behöver förändras eller behållas för att projektet ska ge gott resultat. 

 

Mellansteget är en väl fungerande verksamhet, anpassad för målgruppen, som haft stor effekt 

på individens möjlighet att få en fungerande sysselsättning, via Af eller daglig verksamhet. 

Intresset för projektet har spridits till andra kommuner, under 2012 startades Sundsvall upp ett 

Mellansteg. 

 

Vid projektstart diskuterades hur arbetsmarknaden, med pågående lågkonjunktur, kunde 

påverka projektgenomförandet, dels för att hitta praktikplatser och dels för möjlighet till 

anställning. Under projektets första tre år har praktikplatser skapats för deltagarna, i dagsläget 

har 14 har en anställning, utan stöd, med lönebidrag eller tidsbegränsad. En stor hjälp i 

framtidsplaneringen har varit den handläggare från AF, som är ansluten till projektet. En 

erfarenhet av detta, utifrån arbetet med tre grupper, är att påbörja diskussionen om anställning 

i god tid eftersom förhandlingarna kan dra ut på tiden.  

 

Inför varje gruppstart behövs en diskussion och samverkan för att identifiera Mellanstegets 

målgrupp. Projektteamet anser att de med grupp 4 arbetade med målgruppen, men att det vid 

behovsbedömning finns områden som bör uppmärksammas som mängd frånvaro och 

motivation att delta i projektet. 

 

Under de kommande åren sker en minskning av antalet elever som avslutar 

gymnasiesärkolans nationella program: 2013: 25 elever, 2014:14 elever och 2015:24 elever. 

Strategier för att möta detta faktum har avhandlats på en metodgruppsträff. Ett förslag är att 

öka maxåldern från 25-år till 29-år. Det finns anledning att fortsätta att diskuter frågan under 

2013. 

 

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. En lärdom från arbetet med 
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tidigare grupper är att utveckla samarbetet med Försäkringskassan, framförallt för diskussion 

om åtgärder, i de fallen där det inte bedöms finnas en arbetsförmåga. 

 

Ett ämne som diskuteras inom samverkande myndigheter är begreppet arbetsförmåga, vad är 

detta och hur bedömer man den? Som ett komplement i bedömningen och underlag för 

rekommendationer, ska Mellansteget genomföra bedömning med instrumentet DOA, dialog 

om arbetsförmåga, i samverkan med Mellansteget i Sundsvall. 

 

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. 

 
 


