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ALLMÄNNA UPPGIFTER 
 
Verksamhetens/projektets namn: Projektet Mellansteget 
Rapporten har skrivits av: Camilla Lindström-Labba 
Rapporten avser perioden: 2013-07-01 2013-12-31 
Har ni gjort egna uppföljningar*  Ja  X   Nej   
*Om ja, bifoga dessa till rapporten 
 
    
Instruktion 
 
Alla verksamheter/projekt som utvecklas inom ramen för finansiell samordning ska lämna två 
rapporter per år till Samordningsförbundet. En halvårsrapport som enbart består av statistik 
och en årsrapport som är något mer omfattande. Statistikrapporten ska lämnas senast den 
15/9 och helårsrapport som ska lämnas senast den 31/1. Om det finns särskilda skäl kan 
årsrapporten lämnas den 15/2.  
 
Den rapportmall ni nu får är omarbetat och syftar till att vara bred och förhoppningsvis 
passa alla. En viktig utgångspunkt är att den ska vara kortfattad. Rapportmallen är uppdelad 
i olika avsnitt med en inledande förklarande text. Våra verksamheter/projekt kan vara av 
väldigt varierande karaktär, vilket kan göra att den här mallen inte fullt ut passar hur ni vill 
rapportera. Självklart kan anpassningar göras men det ska förankras med 
Samordningsförbundets tjänsteman.  
 
Mallen utgår från Samordningsförbundets verksamhetsplan och kan därför komma att 
förändras från år till år. När ni skriver rapporten tänk på att vara kortfattad, inte allt för 
detaljerade och beskriv i första hand utveckling, avvikelser, problem ni haft eller självklart 
sådant som gått bra. Analysera och problematisera gärna varför det har gått som det gått.  
 
Vid slutrapport ska hela projekttiden beskrivas och ni skall då använda er av tidigare 
rapporter. När ni skriver rapporten så gör ni det ur verksamhetens/projektets perspektiv och 
ni skriver den i första hand ställd till Samordningsförbundets styrelse.  
 
Samordningsförbundet kommer att använda delar av era rapporter i årsredovisningen till 
förbundets ägare. Era rapporter kommer också att publiceras på Samordningsförbundets 
webbplats. 
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1. SAMMANFATTNING 
 
Max en halv sida där ni kort ger en beskrivning av verksamhetens ändamål, vilken målgrupp 
ni vänder er till samt en sammanfattande text över vad som hänt under året. Sammanfattning 
kommer att användas i Samordningsförbundets årsredovisning.  
 
Mellansteget är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Umeå Kommun, 
Ungdomstorget och Försäkringskassan. Umeå Kommun, Socialtjänst är projektägare. 
Mellansteget är ett förberedande år inför vuxen- och arbetsliv, för unga vuxna upp till 29-år 
och som avslutat gymnasiesärskolans nationella program nuvarande eller tidigare år. 
Gemensamt är att det ska finnas ett behov av insatsen och en närhet till den öppna 
arbetsmarknaden.  Mellansteget kombinerar teori med praktik, vid tre tillfällen har deltagarna 
praktik och däremellan är det teoriperioder i olika omfattning. Efter avslutat år i Mellansteget 
är målet att deltagarna ska vara stärkta och medvetna om sina förutsättningar/begränsningar, 
ha en realistisk självbild, ökad självkänsla, kunskaper om rättigheter/skyldigheter i samhället 
samt myndigheternas roller. Deltagarna får även ett skriftligt och muntligt omdöme som ligger 
till grund för en framtidsplanering tillsammans med anvisande myndighet. 
Under 2013, i juni månad, avslutades 12 deltagare, 8 deltagare bedöms kunna stå till 
arbetsmarknadens förfogande och av dessa har 5 fått en anställning efter året i Mellansteget. 4 
deltagare rekommenderas att ansöka om daglig verksamhet enligt LSS. 
Inför intag till höstens grupp höjdes maxåldern från 25-år till 29-år, för att bredda målgruppen 
och erbjuda plats för dem i störst behov av insatsen. Beslut om detta togs på en 
metodgruppsträff och därefter i Ungdomstorgets styrgrupp. 
Nytt för detta år är att lägga intro.dagarna under maj månad, istället för efter att skolan slutat, 
detta för att få fler deltagare att närvara under dessa dagar. Till Ungdomstorgets intro.dagar i 
maj 2013 kallades 16 ungdomar, 14 deltog och 12, 7 kvinnor och 5 män, erbjöds en plats i 
Mellansteget. Medelålder: 21-år. 
Under hösten 2013 har deltagarna haft 8 praktikförberedande veckor, 10 veckor praktik, 
återsamlingsdagar och halvårssamtal med anvisande myndighet. Under denna period 
avslutades två deltagare och ett sent intag genomfördes. Mellansteget har i dagsläget 11 
deltagare. 
 
 
2. DELTAGARNA 
 
Beskriv er målgrupp, vad som kännetecknar målgruppen, hur deltagarna identifierats, hur 
deltagarna valts ut. Om det skett förändringar i rekryteringsprocessen beskriv då det. Om ni 
behövt vidta särskilda åtgärder beskriv detta. Arbetar ni med den målgrupp som angavs i ert 
styrdokument (Verksamhetplan/projektbeskrivning) eller har det skett förändringar? Om det 
förändrats varför har det gjort det? Jobbar ni med det antal individer som angetts eller finns 
det avvikelser?  
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Mellansteget vänder sig till unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning som avslutat 
gymnasiesärskolans nationella program nuvarande eller tidigare år. I andra hand kan ungdomar 
som provat annan aktivitet vara aktuella. 
Utmärkande för samtliga grupperna är en nedsatt självinsikt, om vem man är som person, 
kopplat till funktionsnedsättningen och dess effekter på arbetsförmåga. Många 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 i vissa fall behövs mer insatser och 
uppföljning.   
Inför intag till höstens grupp höjdes maxåldern från 25-år till 29-år, för att bredda målgruppen 
och erbjuda plats för dem i störst behov av insatsen. Beslut om detta togs på en 
metodgruppsträff och därefter i Ungdomstorgets styrgrupp. 
Mellansteget besöker under vårterminen gymnasiesärskolan avgångsklasser, deltar på 
avslutningskonferens och har öppet hus i för att öka kunskapen och intresset hos eleverna för 
att söka insatsen.  
Nytt för detta år är att lägga intro.dagarna under maj månad, istället för efter att skolan slutat, 
detta för att få fler deltagare att närvara under dessa dagar. Till Ungdomstorgets intro.dagar i 
maj 2013 kallades 16 ungdomar, 14 deltog och 12, 7 kvinnor och 5 män, erbjöds en plats i 
Mellansteget. Medelålder: 21-år. 
Projektteamet bedömer att de i stort arbetar med målgruppen. I samtliga grupper, har det 
funnits deltagare, som har problem med hög frånvaro, där har fler insatser varit nödvändigt. I 
grupp 4 var två deltagare 17-år när de påbörjade insatsen, detta blev inte optimalt och 
fortsättningsvis bör annan aktivitet prövas innan Mellansteget blir aktuellt.  
Under hösten avslutades två deltagare och ett sent intag genomfördes vilket innebär att 
Mellansteget i dagsläget arbetar med 11 deltagare. 
 
 
 
3. BESKRIVNING AV ÅRETS VERKSAMHET 
 
Beskriv sammanfattande hur ni arbetat under året. Stämmer det överens med ert 
styrdokument eller har det skett avvikelser, varför är det så? Har det hänt något särskilt 
under året som ni vill lyfta fram. Beskriv detta i förhållande till ert styrdokument och tidigare 
rapporter med fokus på sådant som förändrats. Tänk på att inte vara allt för detaljerade, 
alltså inga ingående metodbeskrivningar utan rapporten ska vara av övergripande karaktär. 
Gäller det en slutrapport ska ni skriva den här delen för hela projekttiden. Använd tidigare 
rapporter som underlag.  
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Mellanstegets upplägg följer projektplanen som i tid spänner över ett läsår, det vill säga 
grupperna startar i augusti och avslutas i juni följande år. Året inleds med 8 
praktikförberedande veckor, därefter är det tre praktikperioder på totalt 30 veckor och 
däremellan återsamlingsdagar/veckor. Projektmedarbetarna har gemensamt arbetat fram en 
utbildningsplan, som utvärderas efter varje grupp.  
De praktikförberedande veckorna innehåller ämnen som: motivation, 
självförtroende/självkänsla/ rättigheter/skyldigheter i samhället, ekonomi, hälsa, boendefrågor 
mm. 
Deltagarna är på sina praktikplatser måndag-torsdag, med varierande arbetstid, och återsamlas 
på Mellansteget på fredagar. På varje praktikplats finns en utsedd handledare. 
Mellansteget besöker praktikplatserna varje vecka, erbjuder stöd till individ och handledare. 
Samtliga deltagare får en muntlig och skriftlig sammanställning av året, som presenteras på 
framtidsplaneringen med anvisande myndighet två gånger under året.  
Deltagarna har en utsedd 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. VAD PLANERAS FÖR NÄSTA ÅR  
 
Vilka utmaningar står ni inför nästa år? Beskriv sammanfattande de utvecklinsplaner som 
finns för det kommande året. Detta kan t.ex. röra bredning av målgrupp, nya metoder eller 
delverksamheter, minskning ökning av deltagarantal, nya samverkansformer, nya aktiviteter 
m.m. Om det gäller slutrapport beskriv då hur verksamheten planeras att fortgå, alternativt 
om den avvecklas. Beskriv då hur lärdomar kommer att nyttjas.  
 
Socialnämnden fattade ett beslut den 23/10 att Mellansteget ska implementeras i ordinarie 
verksamhet from 2014-01-01. Implementering sker genom samordning och utveckling 
tillsammans med liknande verksamheter inom socialtjänsten. I dagsläget återstår många 
frågetecken men projektteamet hoppas snart att få klartecken att påbörja förberedelserna inför 
att ta emot en ny grupp till hösten. 
 
  
5. UPPFÖLJNING AV DELTAGARE 
 
Bifoga statistik i form av könsfördelad statistik. Av statistiken ska framgå deltagarantal under 
året och deltagarantal sammanfattat sen verksamhetens startat. Hur många som fått arbete och 
hur många som gått till studier. Använd de mallar ni normalt använder när ni rapporterar till 
er styrgrupp. Samordningsförbundet kompletterar er redovisning med statistik från SUS.  

 
 
 
 
 



  Lägesrapport/slutrapport 
  
 
 Ålder Kön Antal  
1. Antal deltagare sen projektstart 18-30 Män 25 
 18-30 Kvinnor 26 
 31-65 Män  
 31-65 Kvinnor  
2. Antal i arbete sen projektstart (1) 18-30 Män 9 
 18-30 Kvinnor 11 
 31-65 Män  
 31-65 Kvinnor  
3. Antal i studier sen projektstart (2) 18-30 Män  
 18-30 Kvinnor 2 
 31-65 Män  
 31-65 Kvinnor  
4. Antal som avbrutit sen projektstart (3) 18-30 Män 3 
 18-30 Kvinnor 1 
 31-65 Män  
 31-65 Kvinnor  
5. Antal som avslutats sen projektstart (4) 18-30 Män 20 
 18-30 Kvinnor 20 
 31-65 Män  
 31-65 Kvinnor  
6. Antal kvar i projektet 18-30 Män 5 
 18-30 Kvinnor 6 
 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.  
 
 
 
6. KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING AV DELTAGARE 
 
Kommentera sammanfattande vad som hänt med deltagarna så här långt. Avviker resultatet 
från uppsatta mål? Om ja, varför? Finns det omständigheter som påverkar resultatet under 
året kommentera då det.  
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Totalt efter fyra grupper, med 40 deltagare: 
65 % (26 deltagare) bedöms tillhöra AF och av dessa har 20 deltagare fått en anställning efter 
året i Mellansteget. 35 % (14 deltagare) rekommenderas att ansöka om daglig verksamhet. 
Resultatet är mycket bra och ligger över de 50 % som är beskrivet i projektplanen. 
Framgångsfaktorer är samverkan med anvisande myndigheter, projektets upplägg och 
projektteamets arbete. 
Inför implementering av verksamhet finns önskemål om uppföljningsansvar ca 1-2 år efter 
avslutat tid i verksamhet. 
Uppföljning av de kvalitativa målen: 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, finns redovisade 
i SUS. 
 
 
7. KOMMUNIKATION 
 
Samordningsförbundet har under 2013 prioriterat kommunikation. Vi vill därför att ni fyller i 
vilka kommunikationsinsatser ni gjort under året. Detta kan handla om anordnande av 
konferenser, seminarium, workshops eller informationsmötet som syftat till att sprida kunskap 
om verksamheten/projektet. Det kan också handla om spridande av information via internet 
eller i form av broschyrer, affischer och liknande. Andra exempel kan vara att ni synts i media 
eller tagit emot studiebesök. Röd text är exempel.  
 

Tidpunkt Målgrupper Syfte Kanal Ansvarig 
8/8 Deltagare, anhöriga, god man 

m.fl. 
Att beskriva 
verksamheten 

Öppet hus Projektledare 

4/10 Politiker och tjänstemän från 
Göteborg 

Att beskriva 
verksamheten 

Studiebesök UT 

17/10  Spridningskonferens 
Steget vidare 

Presentation, 
workshops 

 

 
17/10 

Chefer inom kommunen Informera om behov 
av praktikplatser 
inom kommunala 
bolag 

Presentation, 
broschyr 

SYV 
Gymnasiesärskolan 

28/10 Personal inom skolan Att beskriva 
verksamheten 

Presentation, 
workshops och 
broschyrer 

Projektledare 

12/11 Personal och brukare inom 
daglig verksamhet 

Att beskriva 
verksamheten 

Studiebesök Projektledare 

29-30/10 Gemensamma vägar; 
specialpedagogisk konferens. 
  

Att beskriva 
verksamheten  

Presentation, 
workshops och 
broschyr 

Projektledare 

Löpande Allmänhet Att beskriva 
verksamheten 

Webbsida Projektteam 
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8. SAMVERKAN 
 
Har ni under året inlett samverkan med någon organisation som ni inte tidigare hade det med. 
Det kan t.ex. handla om verksamheter inom landstinget, sociala organisationer, företag eller 
andra. Under denna rubrik vill vi gärna att ni lägger särskilt fokus på hur ni samarbetar med 
arbetesgivare.   

 
8. Övrigt 
 
Under den här rubriken kan ni skriva sådant som ni inte tycker att ni fått med tidigare i 
rapporten. Vi vill också ha feedback på rapportmallen utifrån era behov.  

 
 

Mellansteget lägger stor vikt vid att samarbetet med de arbetsgivare vi kommer i kontakt 
med ska bli så bra som möjligt, dels för individens utveckling dels inför framtida kontakter. 
Inför praktikstart ges tydlig information om syfte och mål och ansvarsområden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


