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Uppgifter om projektet

Co-ActiveNamn på projektet 2016-02-01Startdatum

Therese LundgrenKontaktperson för projektet 2018-12-31Slutdatum

0910-57900Telefonnummer

therese@urkraft.seE-post

Therese LundgrenBehörig företrädare

0910-57900Telefonnummer

Siv ErikssonKontaktperson ekonomi

siv@urkraft.seE-post

0910-57900Telefonnummer

Laboratorgränd 9 93162 SkellefteåUtdelningsadress

Laboratorgränd 9 93162 SkellefteåBesöksadress

Organisation

Urkraft Service ABOrganisationsnamn

556364-8160Organisationsnummer

Övriga privata verksamheterOrganisationsform

2-50Antal anställda

0910-57900Telefonnummer

siv@urkraft.see-post

www.urkraft.seWebbplats

Laboratorgränd 9 93162 SkellefteåUtdelningsadress

54728-1PlusGiro

Siv ErikssonBehörig företrädare för 
organisationen

Arbetsställe/enhet som ansvarar för projektet

29963621CFAR-Nummer

Urkraft Service ABNamn på arbetsställe/enhet

Laboratorgränd 9 93162 SkellefteåUtdelningsadress

Laboratorgränd 9 93162 SkellefteåBesöksadress

Uppgifter om utlysningen
Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden i Övre Norrland ska 
komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden inom 
programområde 2, specifikt mål 2:1. : 2015/00471

Namnet på utlysningen och 
diarienumret

Programområde 2 - Ökade övergångar till arbeteProgramområde

2.1 Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i 
arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. 

Specifikt mål
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Projektet ska huvudsakligen bedrivas i

Norra mellansverige

Småland och öarna

Övre norrland

Östra mellansverige

Västsverige

Mellersta norrland

Stockholm

Sydsverige

Deltagare

140Totalt antal deltagare i projektet 70Antal kvinnor 70Antal män

Ålder på deltagare

25-54 55-6415-24

Deltagare i projektet

Anställda

Unga (15-24 år)

Har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång i arbete
Är utanför arbetsmarknaden (mer än 12 månader)

Långtidsarbetslösa ej anmälda på AF

Företagare Verksamma inom ideell sektor

LångtidsarbetslösaNyanlända invandrare

Beskrivning

Beskrivning av projektets genomförande för att nå förväntade resultat och effekter
   
   
Jämställdhets- och tillgänglighetsperspektivet samt icke diskriminering ska säkras i varje del av ansökan   
      - En jämställdhets- och tillgänglighetsanalys ingår i projektets problemanalys   
      - Mål och indikatorer har jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv   
      - Aktiviteterna främjar jämställdhet och tillgänglighet i enlighet med analys, mål, och indikatorer   
      - Projektet följer upp att jämställdhets- och tillgänglighetsmålen nås och om inte åtgärdar detta   
   
I samtliga frågor i ansökan ska perspektiven ovan beaktas.    
   
Kom också ihåg att beakta de krav som ställs i utlysningen när du besvarar samtliga frågor i ansökan.

Bakgrund

Beskriv bakgrund till projektidén.
Med detta projekt ska vi utveckla, samordna och överföra arbetsmetoder för arbetslivsintegration på två orter i Västerbotten - 
Skellefteå och Norsjö. Vi vill bland annat bygga vidare på de goda erfarenheterna av ett tidigare ESF-delfinansierat projekt, 
MedUrs – Arbetslivsintegration för långtidssjukskrivna. MedUrs redovisade bra resultat men visade samtidigt på ett flertal 
områden i behov av utveckling för att säkerställa en hållbar arbetslivsintegrering.  
 
I Co-Active ska vi vidareutveckla de behovsområden vi identifierat från MedUrs samt från rapporter och utredningar från Finsam, 
Regionala och lokala utvecklingsplaner och myndigheterna som ansvarar för målgrupperna. Målgrupperna i projektet är 
sjukskrivna, arbetslösa samt personer i behov av språkpraktik i åldrarna 18-64 år. Grupperna är inte homogena eller helt skilda 
från varandra. Det finns skillnader vad gäller behovet av insatser inom grupperna, samtidigt som behoven kan vara de samma 
mellan grupperna. En individ kan också tillhöra flera grupper, till exempel personer med en sammansatt problematik där 
långtidsarbetslöshet och långtidssjukskrivning beror på fysiska eller psykiska funktionshinder.  
 
I projektet ska vi definiera och utveckla arbetsmetoder för hur individernas möjligheter till egenförsörjning kan förbättras, utifrån 
hens individuella förutsättningar. En lyckad arbetslivsintegration bör byggas på inflytande, helhetssyn, tid, och kontinuitet oavsett 
om du är arbetslös, sjukskriven eller nyanländ i behov av språkpraktik. Varje insats är unik och ska behovsanpassas till varje 
individ vilket innebär att tiden som deltagarna deltar i projektets aktiviteter kan variera.  
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Projektet ska bidra till sysselsättning, tillväxt och ett hållbart arbetsliv som utgår från verksamhetens krav och arbetsmarknadens 
behov och deltagarnas kompetenser. Vi ska arbeta tillsammans med arbetsgivare ur våra respektive omfattande 
företagsnätverk för att identifiera nya arbetsuppgifter, anpassade till målgruppen, och visa möjligheterna till anställning. 
 
I den nationella handlingsplanen för socialfonden lyfter man upp att man vill prioritera insatser som främjar en ökad samverkan 
mellan myndigheter, näringsliv och den sociala ekonomin i syfte att utveckla ändamålsenliga och individuellt anpassade 
lösningar. Syftet är bland annat att underlätta för arbetsgivare att erbjuda arbete, arbetsträning, praktik och att göra en 
introduktion i arbetslivet möjligt.(Nationell handlingsplan ESF s. 10)  
 
Den idéburna sektorn kan i samverkan med privat och offentlig sektor bidra både till nytänkande och sociala innovationer. 
(Regional handlingsplan för socialfonden 2014-2020 i övre norrland)   
 
I projektet vill vi samla aktörer från den sociala ekonomin tillsammans med offentlig sektor, primärvården samt det regionala 
näringslivet.  
 
Verksamheterna kännetecknas av: 
Två platser – två miljöer med olika resurspaket. I Skellefteå och Norsjö. Verksamheter bland annat på Urkraft och Knut´n samt 
Mötesplats Mobacken (ett socialt företag som ska utvecklas i projektet).  
 
Samverkan – både mellan den ideella sektorn, näringslivet och mellan myndigheter och landsting. Individen får tillgång till ett 
större resurspaket. Samverkan bidrar också till en mer strukturerad arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetslivsintegration.  
 
Öppet lärande – tid för gemensam reflektion och öppenhet för förändring inom och mellan organisationerna och myndigheterna. 
Ständiga förändringar i arbetsmarknadspolitiken gör att det är viktigt att man ofta reflekterar över de metoder man använder.  
 
Medskapande – dialog och medskapande både i den individuella processen och i metoden. Detta gäller såväl mellan 
organisationer och myndigheter som mellan handledare och deltagare.  
 
Individuellt upplagt – alltid med den enskilda individens mål i fokus 
 
Vi som ska samarbeta i detta projekt är Urkraft (svb), Norsjö kommun, Arbetsförmedlingen i Skellefteå och Norsjö, 
Försäkringskassan i Skellefteå, Skellefteå kommun, VLL/Psykiatrin, Hälsocentralen i Norsjö, Hälsocentralen Erikslid/Heimdal/
Boliden, Mobackenkyrkan/Skellefteå pastorat, Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö samt arbetsgivare från vårt 
företagsnätverk i Skellefteå och Norsjö. Arbetsmetoderna i projektet ska tas fram i en lokal, regional och transnationell 
samverkan och transnationella partners är Plymouth Social Enterprize Network, Share Community (socialt företag i UK) och 
NHS/Soho Centre for Health (National Health Service UK)

Beskriv projektets problemanalys kopplad till de regionala/nationella utmaningar som finns i utlysningen.
Norr- och Västerbotten står inför stora demografiska utmaningar. En allt mer åldrande befolkning och en allt mer specialiserad 
arbetsmarknad skapar stora utmaningar och stora behov av nya kreativa lösningar när det gäller arbete. Att hamna i 
utanförskap, att inte känna sig behövd är en tragedi för den enskilde, för familjer och för hela samhället. De grupper som står 
allra längst borta från arbetsmarknaden kommer att bli en allt större andel av de arbetslösa. Dit hör de som har en 
funktionsnedsättning, är över 55 år, har låg utbildning eller inte är födda i Europa. För tio år sedan var dessa grupper ungefär 
hälften av de arbetslösa. I år utgör de ungefär 65 procent men år 2018 väntas fyra av fem komma från de grupperna. De utgör 
då 80 procent av de arbetslösa enligt en ny prognos från arbetsförmedlingen.  
 
Norsjö Kommun är en kommun med en negativ befolkningsutveckling. Utflyttningen är störst bland kvinnor och män i 
åldersspannet 19-32 år och utflyttningen kompenseras inte av den relativt låga graden av inflyttning i samma kategori. För 
kommunen som helhet innebär detta att utbudet av arbetskraft väntas minska i takt med att befolkningen blir äldre – färre 
kommer i framtiden att behöva försörja fler!  
 
Skellefteå kommuns befolkningsprognos 2010- 2020 visar på att det i framtiden kommer att vara allt färre personer i arbetsför 
ålder i Skellefteå med risk för en stagnerande tillväxt och ökad försörjningsbörda i kommunen. Både Norsjö och Skellefteå 
Kommun har som mål att öka invånarantalet och ett sätt att nå detta mål är att främja inflyttningen. Mottagandet av flyktingar är 
en möjlighet att i framtiden vända den negativa befolkningsutvecklingen. Men detta kräver särskilda satsningar för att skapa 
förutsättningar för fler flyktingar att långsiktigt etablera sig i kommunen (Norsjö, Lokal utvecklingsstrategi). 
 
I mindre städer som Norsjö och Skellefteå tillsätts många arbeten genom kontakter och via referenser. Nyanlända och individer 
som varit långvarigt sjukskrivna eller arbetslösa saknar ofta kontakter på arbetsmarknaden. Men det är inte enbart brist på 
kontakter som försvårar samhällsintegrationen och ingången i arbetslivet. Många arbetsgivare anger att för nyanlända är 
språket ett hinder och att de oroar sig för att anställa en tredjelandsmedborgare på grund av att de har en annorlunda kulturell 
bakgrund som kan skapa problem i arbetslaget eller i förhållande till kunder. Även när det gäller personer med långvarig 
arbetslöshet/ohälsa eller funktionsnedsättning finns fördomar och okunskap hos arbetsgivare. Det finns alltså strukturella 
problem på arbetsmarknaden som leder till diskriminering. Arbetsmarknaden blir för likriktad och man anställer som man alltid 
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tidigare har gjort, till största del människor från samma kulturella bakgrund. Det behövs därför ökade kunskaper både hos den 
som söker ett arbete och hos arbetsgivaren för att förändra dessa strukturer.  
 
Nyanlända, personer med funktionsnedsättning, långvarig ohälsa och arbetslöshet har kompetenser och kunskap som inte fullt 
ut tas tillvara idag. Ett stort antal män och kvinnor riskerar att försättas i ett livslångt beroende av offentlig försörjning. Det finns 
risk att deras situation permanentas då man hamnar i kortsiktiga åtgärder som ofta upprepar varandra utan att leda framåt. För 
sjukskrivna exempelvis finns risk för att det uppstår ’tom tid’ med passiv rehabilitering istället för aktiv genom att den medicinska 
rehabilteringen inte följer arbetslivsrehabilteringen. Långvarig frånvaro ger dålig självbild och självförtroende samt inaktuell 
kompetens hos individen. 
 
Effekter på individnivå: mer psykisk ohälsa, utanförskap/isolering, fattigdom, försämrad livskvalitet och förlorad makt över sitt 
eget liv, dålig självkänsla och svag motivation, negativ påverkan på hela familjen. 
 
Effekterna på samhällsnivå är: förlorade resurser och kompetenser, ökade samhällskostnader, intolerans och 
utanförskapsproblematik.  
 
För att kunna möta konjunkturssvängningar och det kommande behovet av kompetent arbetskraft krävs bland annat insatser 
som förbättrar matchningen mellan individernas kompetens och arbetsmarknadens behov. Det krävs även insatser för en mer 
jämställd arbetsmarknad då det är av stor betydelse då detta kan påverka i vilken utsträckning kvinnor och män är fria i sitt val 
av yrke. Enligt den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) skriver man bland annat att ”platser med många mans-och 
kvinnodominerade branscher kommer att ha svårare att klara arbetskraftsbehovet. Skellefteå och Norsjö kommun präglas till 
viss del av en könssegregerad arbetsmarknad där män i högre grad återfinns i inom det privata näringslivet medan det är fler 
kvinnor som arbetar inom offentlig sektor. I Norsjö exempelvis finns en traditionsbundenhet vad gäller fördelningen av män, 
kvinnor, ålder- och etnicitiet på kommunens arbetsplatser vilket kan medföra en sårbarhet vid större strukturella 
samhällsförändringar. Genom att exempelvis bryta könststereoptypiska utbildningsval ökar man förutsättningarna att vända den 
negativa utvecklingstrenden till en mer divserifierad arbetsmarknad med kompetent arbetskraft. 
 
För att kommunerna ska bli mer konkurrenskraftiga och trygga arbetskraftsförsörjningen på lång sikt krävs det att alla invånares 
kompetens, krativitet och arbetsförmåga tas tillvara. Att aktivit främja mångfald och jämställdhet är att aktivt främja kreativitet 
efetrsom det är i mötet mellan olikheter som nya idéer uppkommer och utvecklas. För att uppnå en mer jämlik arbetsmarknad 
krävs att attityderna gentemot invånare med utländsk härkomst, fysiska och psykiska funktionsnedsättningar förbättras. För att 
uppnå detta krävs samverkan mellan det privata och offentliga samt med den sociala eknomin. (Nationell och Regional 
handlingsplan för socialfonden 2014-2020) Genom riktade insatser för dem som står längst från arbetsmarknaden och genom 
att aktivt och offensivt arbeta för ökade kunskaper om mångafld som tillväxtfaktor kan vi bättre möta de utmaningar vi står inför.  
 
Norsjö Kommun har för att möta dessa behov bland annat antagit en strategi där integration och delaktighet är en självklar del. 
Integrationsstrategin tillsammans med kommunens lokala utvecklingsstrategi pekar på olika åtgärder för att främja 
arbetslivsintegrering – bland annat: 
 
- Underlätta inträdet på arbetsmarknaden för de grupper som står längs ifrån arbetsmarknaden såsom ungdomar, utrikesfödda 
och personer med funktionsnedsättning, exempelvis genom praktik. 
 
- Utveckling av befintliga verksamheter som främjar fysisk och psykisk hälsa, exempelvis genom ökade resurser inom Knut’ns 
verksamhet. 
 
- Förbättra kopplingen mellan forskning, utbildning och arbetsmarknad inom den sociala ekonomin. 
 
- Öka tillgången på arbeten där utbildningskrav inte ställs i så hög utsträckning eller där kortare utbildning kan ges för att bli 
anställningsbar. 
 
- Utveckla språkpraktik som komplement till SFI. 
 
- Arbeta med attitydpåverkan för att främja mångfald på arbetsmarknaden. 
 
- Utveckla metoder och modeller för entreprenörskap samt vägledningsinsatser för att starta nya företag.  
 
Skellefteå kommun har en uttalad målbild att alla invånare i Skellefteå kommun ska ha förutsättningar att leva ett självständigt liv 
med ekonomisk och sociala trygghet med utbildning, arbete eller annan meningsfull sysslesättning. Man vill bland annat 
fortsätta förstärka samordnad rehabilitering för personer i stöd av flera myndigheter. Utveckla samarbetet med civilia sektorns 
aktörer och i högre grad anpassa utbildningar efter den lokala och regionala arbetsmarknadens behov. 
 
I projekt Co-Active vill vi:  
Utveckla och hitta nya former för flödeseffektivitet mellan medicinsk rehabilitering och arbetslivsrehabilitering och bygga vidare 
på den redan etablerade samverkan som finns mellan många rehabaktörer inom offentlig och ideell sektor samt det regionala 
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näringslivet.  
 
Minska könssegregeringen på arbetsmarknaden genom riktade utbildningsinsatser till deltagare och näringslivet. 
 
Aktivera näringslivet och skapa möjligheter till fler arbetsplatser för målgruppen genom att påverka attityder, identifiera nya 
arbetsuppgifter, arbetsplatser för språkpraktik samt stödja utvecklingen av nya sociala företag.  
 
Ge personer i behov av arbetslivsintegration en möjlighet att aktivt påverka sin väg tillbaka till arbete genom inflytande och 
kontinuitet.

Vilka relevanta erfarenheter/kunskaper finns det inom området?
Det finns idag många goda exempel på verksamma metoder inom arbetslivsrehabilitering. Men ett stort problem är att när 
personer med lång frånvaro från arbetslivet har hittat sin arbetsförmåga är det svårt att hitta ett möjligt arbete. Man hittar sin 
arbetsförmåga men inte ett arbete. Det finns då stor risk att dessa personer hamnar i en förlamande cirkel av perioder av 
passivitet och kortsiktiga åtgärder.  
 
Att vidareutveckla arbetslivsintegration och utveckla nya, hållbara arbetsplatser för målgruppen bör byggas på dokumenterad 
erfarenhet och forskning. Här lyfter vi fram några av de källor som ligger till grund för de arbetsmetoder vi ska vidareutveckla i 
projektet. 
 
1. Erfarenheter från rehabiliteringsområdet från bland annat Socialstyrelsen, Arbetsförmedling, Försäkringskassa och 
SKL. 
2. Erfarenheter från ett tidigare delfinansierat ESF-projekt MedUrs 
3. Forskning kring sjukskrivningsgrunder 
4. Rapporter om Utveckling av sociala företag och sociala ekonomins roll som aktör inom arbetsmarknadspolitiken. 
 
1.) Samverkan kan, enligt Danermark (2000), beskrivas som välfärdsstatens nya arbetsform. Ökad samverkan antas ha bidragit 
till att långtidsfrånvaron på grund av sjukdom minskar efter år 2003. Flera aktörer har ansvar för och deltar i 
rehabiliteringsinsatser. Försäkringskassan ska utreda rehabiliteringsbehovet och samordna de insatser från arbetsgivare, hälso- 
och sjukvården, arbetsförmedlingen, socialtjänsten och andra myndigheter. Arbetsförmedlingen samarbetar med andra 
myndigheter kring arbetslivsinriktad rehabilitering. Landstinget har ansvar för den medicinska rehabiliteringen, att ge rätt 
medicinska insatser så att patienten blir frisk och rehabiliteringsbar så snart som möjligt. (Regional handlingsplan för 
Socialfonden 2014-2020 i Övre Norrland)  
 
I rapporten ”Samordna rehabiliteringen - arbetsinriktad rehabilitering för personer med psykisk sjukdom eller 
funktionsnedsättning” (Socialstyrelsen, Artikelnummer: 2011-5-2)  
sammanställd av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och Landsting har man 
identifierat viktiga förutsättningar för det lokala arbetet för att insatser för samverkan ska kunna samordnas och användas på det 
mest ändamålsenliga sättet. Bland annat lyfter man upp Fokus på rehabiliteringsprocessen. En samordnad rehabilitering måste 
fungera i alla led. Det behövs en konkret diskussion om var det kan uppstå väntetider till olika insatser och bedömningar. Man 
efterfrågar ett Bredare utbud av rehabiliteringsaktörer. För att varje individ ska få tillgång till en anpassad rehabilitering behöver 
det skapas flera sorters arbetsrehabilitering i samverkan med den sociala ekonomin. 
Delaktighet och insatser på den enskildes villkor. Man vill betona den enskildes delaktighet i rehabiliteringen. Stöd och 
samordning av insatser över lång tid. Det är viktigt att den lokala samverkan erbjuder ett långsiktigt stöd från olika aktörer.  
 
I projektet ska vi därför bygga vidare på den redan etablerade samverkan som finns mellan många rehabaktörer inom offentlig 
och ideell sektor samt utveckla former för flödeseffektivitet mellan medicinsk rehabilitering och arbetslivsrehabilitering.  
 
2.) Vi vill bygga vidare på de goda erfarenheterna av ett tidigare ESF-delfinansierat projekt, MedUrs – Arbetslivsintegration för 
långtidssjukskrivna. Trots att de flesta av deltagarna (86 %) hade varit borta från arbetslivet från 3 till mer än 12 år med 
anledning av långa sjukskrivningsperioder kunde utvärderingen bekräfta att ca 40 procent vidare till studier eller avlönat arbete, i 
flera fall arbete med lönebidrag. MedUrs hade ambitionen att erfarenheter från projektet skulle bidra till kunskapstillväxten om 
arbetslivsrelaterad rehabilitering. Redan i projektplanen angavs hur utvärderingen var tänkt att bidra till detta genom att knyta 
projektets erfarenheter och resultat till tidigare forskning och beprövad erfarenhet. 
 
MedUrs visade att ett rehabiliterande förhållningssätt utgår från att det är deltagaren själv som är aktiv och ansvarar för sin 
rehabilitering. Denna grundsyn stämmer väl med teorier om empowerment men också med kognitiva förhållningssätt som 
bygger på övertygelsen om att deltagarnas egen kunskap och kompetens är viktiga för rehabiliteringsprocessen. Rollen som 
handledare innebär samordning och stöd till deltagarna i kontakterna med andra myndigheter och vårdgivare. Den utformas i 
MedUrs runt en kärna av gemensamma värderingar. Vi vill i projektet Co-Active vidareutveckla detta arbetssätt genom 
samverkan mellan offentlig sektor och den sociala ekonomin. 
 
Erfarenheter från Medurs har också uppmärksammat vikten av könsneutral vägledning som visat på fördelarna med yrkes- och 
praktikval som bryter med könsstereotypa mönster på arbetsmarknaden. Satsningen på könsneutrala yrkesval verkar i större 
utsträckning ha påverkat mäns val av praktik och arbete. Erfarenheterna från tidigare projekt har visat att kvinnor vanligen haft 
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lättare att vidga sitt yrkesval över könsbarriärerna än män. En förklaring till detta är att kvinnor som sökt sig till industrin och 
mäns yrkesområden ofta fått högre status och bättre lön. Omvänt har mäns otraditionella yrkesval ofta medfört lägre status och 
lägre lön inom till exempel den kvinnodominerande offentliga sektorn.  
 
MedUrs-projektet har uppmärksammat att när det gäller män som efter lång sjukskrivning söker sig tillbaka till arbetsmarknaden 
framstår arbete inom kvinnodominerade yrkesområden som en ny möjlighet. Sannolikt bidrar möjligheten till deltidsanställningar 
till männens otraditionella val av praktikplatser och anställningar.  
 
Det är i projektet (Co-Active) angeläget att identifiera vad exakt det är som MedUrs bidragit med för att bredda männens 
orientering mot hela arbetsmarknaden och deras öppenhet för yrken inom kvinnodominerade arbetsplatser. Detta kan spela stor 
roll när det gäller att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden. 
 
 
3. ) Ökningen av antalet sjukdagar tillskrivs ökad stress och försämringar av den psykosociala arbetsmiljön. Karasek och 
Theorell (1990) hävdar att långvarig stress bidrar till att försämra hälsan. De lanserar en teori för att förklara detta som utgår från 
relationen mellan kraven på arbetsplatsen, den anställdes upplevelse av egen kontroll över arbetssituationen och känslan av 
stöd från arbetsledning och arbetskamrater.  
 
En utmaning i arbetslivet är att arbetstempot och arbetsbelastningen, generellt sett, har ökat, vilket gör att många anställda får 
svårare att klara av sina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid. Samtidigt ställs ökade krav på medarbetarnas tillgänglighet 
och flexibilitet, vilket hör samman med utvecklingen mot slimmade organisationer.  
 
En konsekvens av denna utveckling är sambandet mellan arbetsrelaterad stress och den ökade ohälsan i arbetslivet. En annan 
konsekvens är att grupper med svagare ställning i samhället har svårare att ta sig in på arbetsmarknaden eller hamnar helt 
utanför. Låg kunskapsnivå hos arbetsgivare om målgruppernas förmåga, tillsammans med att höga krav på produktivitet, medför 
att många organisationer har litet ekonomiskt utrymme för att introducera eller satsa på personer som inte har möjlighet att 
arbeta heltid. (Regional handlingsplan för Socialfonden 2014-2020 i Övre Norrland) 
 
Socialfondens åtgärder för att stimulera ett hållbart och inkluderande arbetsliv inbegriper former av kompetens- och 
metodutveckling, med målet att rusta arbetsplatser för att på sikt bidra till en minskning av ohälsotalet i samhället. Detta kan 
bestå av metodutveckling och projekt som stimulerar till ökad förmåga och vilja hos företagen att anställa människor med fysiska 
eller psykiska funktionsnedsättningar. Det kan också innebära projekt som stimulerar företag till att erbjuda praktikplatser, 
handledning och arbetsplatsförlagt lärande. (Regional handlingsplan för Socialfonden 2014-2020 i Övre Norrland)  
 
Vi ska i projektet arbeta tillsammans med arbetsgivare ur våra respektive omfattande företagsnätverk för att identifiera nya 
arbetsuppgifter, anpassade till målgruppen, och visa möjligheterna till anställning. En konsekvens av det arbetet kan också leda 
till bättre hälsa på arbetsplatserna. 
 
4.) Ett bra sätt att öka antalet nya arbetsplatser är genom socialt företagande. Om man jämför med andra länder i Europa så har 
Sverige fortfarande mycket att lära. Regeringen och EU-kommissionen har på senare år uttryckt stor vilja att genom olika 
åtgärder stötta utvecklingen av socialt företagande som modell för att skapa fler anställningsmöjligheter för målgruppen.  
 
Det finns behov av att utveckla denna typ av företagande, socialt entreprenörskap och andra typer av stödstrukturer som 
kombinerar företagande med en social dimension i syfte att föra individer i eller närmare arbete. (Regional handlingsplan för 
Socialfonden 2014-2020 i Övre Norrland) 
 
Sociala företag finansierar ofta sina verksamheter via en hybridmodell. Den består oftast av att man dels säljer en vara eller en 
tjänst på den öppna marknaden och dels säljer tjänster till offentlig sektor i form av arbetsträning/rehabiliteringsplatser. En 
kombination av efterfrågan och deltagarens förutsättningar styr verksamheten. Det finns därmed en dynamik mellan de mål som 
är kopplade till individer och långsiktiga mål kring hur man vill att verksamheten ska utvecklas. Det vill säga en spänning mellan 
sociala mål och företagsekonomiska mål.  
 
Enligt flera utredningar kring socialt företagande i Sverige och Europa http://ec.europa.eu/social/main.jsp?
langId=en&catId=89&newsId=2149 
är den största svårigheten att skapa långsiktighet och hållbarhet för det sociala företag man startar. Detta beror till viss del på att 
det kan vara svårt att hitta en bra affärsmodell med en hållbar och långsiktigt produkt eller tjänst. Därför kommer betydande 
resurser i projktet att läggas på affärsutvecklingen i de sociala företag som ska utvecklas i projektet.

Tillvägagångssätt

Beskriv analys, planering och genomförande samt vad projektets syfte och mål i de olika faserna?
Analys- och planeringsfasen pågår mellan 1/2 2016 och 31/7 2016 och innehåller följande delar: 
 
1.)Projektorganisering 
Projektorganisation med projektledare, projektgrupp, styrgrupp och referensgrupp.  
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I styrgruppen ingår samverkansaktörer från projektpartnerskapet (Samordningsförbundet och övriga projektpartners) med 
särskilt ansvar för att ta tillvara projektets resultat och utarbeta former för att fortsätta bedriva verksamheten efter projekttidens 
slut. Sammanhållande länk mellan styrgrupp och projektgrupp är projektledaren för projektägaren även kallad 
projektkoordinator. 
 
Mål:  
- En effektiv och transparent projektorganisation med förmåga att driva projektet och ta tillvarata dess resultat. 
 
2) Plattform för samverkan 
Plattform för samordning mellan deltagande aktörer. Samverkan kommer att ske såväl i styrgrupp med chefstjänstemän, som i 
en operativ samverkansgrupp där det praktiska arbetet utförs.  
 
Mål: 
- Samsyn kring värdegrund, mål och arbetssätt. 
- Utvecklad kommunikationsplan för projektet. 
- Utökad målgruppsanalys för att analysera behovet av insatser hos respektive målgrupp och ort. 
- Analyserat behov utifrån jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv hos varje samarbetspart.  
- utforma indikatorer för mätning för att följa upp målen för Jämställdhet/tillgänglighet) 
- Forum för att utveckla och utvärdera de arbetssätt och metoder som används. 
 
3.) Metodutveckling 
Att utveckla en sammanhållen ram där metodutvecklingen kommer att ske. Ramen utgår från MedUrs-metoden och rymmer 
vedertagna evidensbaserade metoder som KASAM och Motivational Interviewing bland annat. Metoden ska under 
genomförandefasen utvecklas, testas och revideras i den omfattning som krävs för hållbar arbetslivsintegrering. 
 
Mål: 
- En sammanhållen metodbas som är begriplig och  meningsfull från första till sista dagen för deltagarna. 
- Metodanalys ur ett jämställdhets och tillgänglighetsperspektiv. 
- Fullständig tids- och aktivitetsplan för alla aktiviter i genomförandefasen.  
 
4) Kompetensutveckling 
Att kompetensutveckla personalen i respektive organsiation så att den i sin helhet kan bli medaktörer i rehabiliteringsprocessen.  
a): Ett arbete med hela personalstyrkan under 2 heldagar (delvis i grupper) som rymmer följande moment: 
– Presentation av projektet som rehabiliterande miljö kopplat till organsiationernas uppdrag och grundläggande uppgift. 
– Interaktiv workshop för att fånga upp styrkor och svagheter, förhoppningar och risker med projektet från personalens sida.  
– Utbildning i jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och mångfald. Verktyg som ska användas är 
jämställdhetskonsekvensanalys, Genushanden och metod för könsneutral vägledning utvecklad i MedUrs. Intern och extern 
kompetens ska anlitas. (ESF-processtöd) 
 
b) Ett arbete med den personal som kommer att fungera som handledare i projektet (ca 4-5 personer) 
– Handledarutbildning 
– Studiebesök hos varandra 
– Fördjupad utbildning i arbetsmetoderna 
– Formandet av en handledningsgrupp för handledarna 
 
Mål: 
- Skapa förutsättningar för att orgnisationerna i projektet ska kunna fungera som utvecklande miljö för människor i behov av 
rehabilitering, arbetsträning och praktik, även ur jämställdhets och tillgänglighetsperspektiv.  
- Tillskapa tillräcklig handledarkompetens för projektets behov. 
- Skapa samsyn i projektgruppen kring metoder och arbetssätt. 
 
 
5) Administration, ekonomi och upphandling 
Rutiner för deltagarrapportering och ekonomihantering upprättas. Ansvarsfördelningen klargörs. Upphandling av u/u specificeras 
och genomförs. 
 
Mål: 
- Skapa tillräckligt tydliga instruktioner för att projektets administration och ekonomihantering ska flyta väl och uppfylla ESF krav. 
- Genomföra de upphandlingar som krävs för att genomföra projektet. 
 
6) Egenuppföljning och extern utvärdering 
Egenuppföljningen planeras för tre grupper: deltagare i projektet, handledare och samverkanspartners.  
 
Mål: 
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- Tillgång till kvalitativa indikatorer och kunskaper kring projektet som kan användas vid uppföljning, vidareutveckling och 
utvärdering. 
 
Den externa utvärderingens ska ske i form av följeforskning som upphandlas externt.  
 
Mål: 
- Säkerställa en utvärdering som ger kontinuerlig feedback under projektets gång. 
- Upphandla en utvärderare med kapacitet att utvärdera och konstruktivt bidra till att projektets metoder, arbetssätt och 
organisation styr mot uppsatta mål. 
 
7) Planer för jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och icke-diskriminering upprättas. 
 
Mål: 
– Fastställa mål och aktiviteter för projektet när det gäller jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. 
– Integrera dessa mål med de metoder som används inom projektet. 
 
 
9) Transnationellt utbyte.  
Utvecklas samverkan med National Health Service in UK, Share Community (Social Enterprize) och Plymouth Social Enterprize 
Network i UK.  
 
Mål:  
Specificerad tids- och aktivitetsplan för arbetet med den transantionella utvecklingen i projektet inför genomförandefasen. 
 
 
 
Genomförandefasen pågår 1/8 2016- 31/10 2018 
 
Under genomförandefasen kommer minst 150 personer från målgruppen i Skellefteå och Norsjö att delta i projektets 
verksamheter. 
 
Projektets huvudaktiviteter är uppdelade i två sektorer, 1. Utveckling av metoder för Arbetslivsintegration och 2. Att skapa fler 
arbetstillfällen. Aktiviteterna under respektive rubrik beskrivs nedan: 
 
1 A) Grundutbildning för målgrupperna – från 1 vecka till 3 månander utifrån individuella behov. Löpande intag av deltagare. 
Metoder: individuellt stöd, gruppaktiviteter, motiverande samtal, anhörigstöd, digital kompetens, matchning mot arbetsplats.  
 
Deltagaren kan utifrån behov gå vidare i språkpraktik eller en födjupad arbetslivsrehabilitering om man har behov av 
samordnade insatser mellan rehabiliteringsaktörer såsom AF, FK och primärvården. 
 
1 B) Arbetslivsrehabilitering för sjukskrivna: 
- Utveckling av flödeseffektivitet mellan medicinsk rehab och arbetslivsrehabilitering - utveckla former för mer strukturerad 
samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, primärvård och ideell sektor.  
 
- Rehabiliteringsmentor  - projektet ska utforma en sammanhållen funktion i form av en rehabiliteringsmentor som stöttar och 
motiverar individen, och följer deltagaren mellan myndigheter och insatser, utvärderar och ihop med deltagaren vägleder till 
nästa steg.  
 
1 C)  Språkpraktik för nyanlända 
I samarbete med näringslivet utforma arbetsprofiler som ska ligga till grund för praktikplatser, jobbmatchning, handledning och 
arbetsförlagt lärande genom språkpraktik.  
 
Erbjuda företag som tar emot praktikanter stöd i form av handledarutbildning och handledarstöd.  
 
 
2. Skapa fler arbetstillfällen 
 
Ett av projektets viktigaste mål är att utveckla nya arbetsmöjligheter för målgrupperna. 
Instaserna ska utgå från arbetsmarknadens behov, verksamhetens krav och deltagarnas kompetenser.  
 
Metoder: 
Job carving - I transnationell samverkan utveckla en metod som bygger på manualen ”When existing jobs don´t fit: a guide to 
job creation” och anpassa den till vår egen region och kontext bland annat till utvecklingen av språkpraktikplatser och att skapa 
fler arbetsplatser för målgrupperna. 
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Attitydpåverkande insatser - Vi vill visa på praktiska exempel på hur mångfald på arbetsplatsen skapar lönsamhet och tillväxt för 
företagen. Metoder: workshops, seminarier. 
 
Utveckling av sociala företag   
Fokus på affärsutveckling! Mobackenkyrkan har som vision att utveckla ett socialt företag – Mötesplats Mobacken. 
Verksamheten i företaget kan komma att bestå av matservering och caféverksamhet, camping, golfbana, uthyrning av lokaler, 
läger- och kursverksamhet och tjänster mot kyrkor. Skellefteå pastorat kommer därmed att vara en stor kund till företaget vilket 
kan säkerställa långsiktighet och hållbarhet för företaget.  
 
I Norsjö har kommunens verksamhet Knut´n som mål att avknoppa verksamhet till minst ett socialt företag under projektet.  
 
Transnationellt arbete – det transnationella arbetet är integrerat och genomsyrar hela metodutvecklingen i projektet. Metoder för 
job carving, anhörigstöd och utveckling av sociala företag görs i samverkan med transnationella aktörer.  
 
 
Syfte: 
Integrera deltagare från målgruppen så att dessa upplever sig kommit närmare sina egna mål och arbetsmarknaden. 
Vidareutveckla befintliga goda verksamheter för arbetslivrehabilitering och sysselsättning såsom exempelvis Knutns verksamhet 
i Norsjö samt skapa fler arbetsplatser bland annat i form av sociala företag.  
 
 
Mål: 
 
- 100 % av deltagarna får en ökad känsla av livskvalitet konstaterad genom självskattningsmetoder. 
- Minst 80% av deltagarna ska uppleva sig stå på en mer stabil grund när det gäller sin framtida försörjning. 
- Minst 50 % av deltagarna går vidare till arbete eller studier. 
- Minst två sociala företag har startats under eller i nära anslutning till projektet 
- Minst 40 nya arbetstillfällen skapats via job carving aktiviteter. 
- Minst 60 arbetsgivare/chefer deltagit i utbildningar och workshops om nytta och lönsamhet med mångfald på arbetsplatsen. 
- Metoden och arbetsformenerna har dokumenteras på ett sätt som kan spridas och användas av andra. 
- Implementerad samordning mellan Försäkringskassa, Arbetsförmedling och primärvården där man betraktar det som en 
självklarhet att arbetslivsrehabiliteringen och den medicinska rehabiliteringen integreras. 
- Implementerad struktur/rutin där man ser anhörigas del i rehabiliteringen/integrationen. 
- Bättre matchning mellan företagens behov och de arbetssökandes möjligheter och kompetens. 
 
 
Avslutsperiod pågår 1 nov 2018 - 31dec 2018, 2 månader 
 
Avslutsperioden innehåller avrapportering, uppföljning av deltagare och utvärdering. 
 
Mål: 
– Formulera gemensamma slutsatser kring projektet i referens- projekt- och styrgrupp.  
– Sprida projektets resultat och erfarenheter genom en spridningskonferens och genom att erbjuda studiebesök på de sociala 
företag som startats. 
– Extern utvärderare producerar en lättillgänglig utvärderingsrapport med fokus på erfarenheter värda att ta tillvara.

Beskriv målgrupp, samverkanspartner och intressenter och hur projektet kommer att involvera dessa i analys- och 
planeringsfas och genomförandefas.
Målgrupperna i projektet är sjukskrivna, arbetslösa samt nyanlända i behov av språkpraktik i åldrarna 18-64 år. Ur ett 
mångfaldsperspektiv är det viktigt att inte arbeta med en alltför enhetlig målgrupp. Projektet kommer inte att skräddarsys för 
någon särskild grupp. Våra erfarenheter visar att det är en styrka när människor med olika bakgrund, förmågor och 
problembilder får arbeta tillsammans. Därför kommer vi att sträva efter att skapa heterogena grupper med kvinnor och män, 
svenskfödda och utlandsfödda med eller utan funktionsnedsättningar. Vi strävar efter att vara ett integrationsprojekt mellan 
vanligtvis ganska åtskilda grupper av människor. Målet är att skapa hälsosamma, livskraftiga miljöer som präglas av social 
sammanhållning, tillit och delaktighet.  
 
Under planerings- och analysfasen under projektets första 6 månader kommer vi att tillsammans med myndigheterna göra en 
fördjupad målgruppsanalys. Målet är att under genomförandet eftersträva en flexibilitet gällande antal i respektive stad som 
baseras på myndigheternas behovsbedömning. Samhällsläget avgör vilka behov som finns. 
 
Målgruppen finns idag representerad bland de verksamheter som i nuläget bedrivs i Norsjö och på Urkraft. Där har vi tillvaratagit 
möjligheten att ställa frågor om behov och önskemål, brister i dagens system och andra synpunkter. Målgruppen ska fortsätta 
finnas representerad i projektet genom deltagargrupperna direkt (som gör sin röst hörd i dialog med handledare och i 
utvärdering) och genom referensgruppen som bildas under genomförandefasen. 
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Samverkanspartners: I den nationella handlingsplanen lyfter man upp att man vill prioritera insatser som främjar en ökad 
samverkan mellan myndigheter, näringsliv och den sociala ekonomin i syfte att utveckla ändamålsenliga och individuellt 
anpassade lösningar. Syftet är bland annat att underlätta för arbetsgivare att erbjuda arbete, arbetsträning, praktik och att göra 
en introduktion i arbetslivet möjligt. (Nationell handlingsplan för Socialfonden)  
 
Vi som ska samarbeta i detta projekt är Urkraft i Skellefteå, Norsjö kommun Tillväxtkontor och Knutn – en kommunal 
verksamhet för främjande av psykisk och fysisk hälsa, Arbetsförmedlingen i Skellefteå och Norsjö, Försäkringskassan 
Skellefteå, Skellefteå kommun, VLL/Psykiatrin, Hälsocentralen i Norsjö, Hälsocentralen Erikslid/Heimdal/Boliden, 
Mobackenkyrkan/Skellefteå pastorat, Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö samt arbetsgivare i Skellefteå och Norsjö. 
Arbetsmetoderna i projektet ska tas fram i en lokal och transnationell samverkan. 
 
Partnerskapet är sammansatt utifrån att vi har en samsyn om problemområdet och utifrån gemensam lång erfarenhet av 
målgruppen. Vi har därtill en insikt om att vi tillsammans kan stärka varandra och ta fram metoder som är starkare än någons 
enskilda produkter. Istället kan vi nå än längre i samverkan. Vi strävar efter ett lärande partnerskap där alla bidrar och där vi kan 
nå en win-win situation för såväl organisationer, deltagare, myndigheter, arbetsgivare och samhället i stort. 
 
Projektteamet består av en koordinator/projektledare och en projektekonom (båda anställda av projektägaren) och en 
projektledare hos Norsjö kommun. Urkraft, Norsjö kommun, EFS Mobackenkyrkan, FK och AF, Hälsocentralerna och Psykiatrin 
har avsatta personalresurser för arbetet i projektteamet.  
 
Koordinatorn har det övergripande ansvaret för projektets alla delmål och för att säkra en fungerande samordning i 
partnerskapet och en samordning för att uppnå det gemensamma syftet. Detta innebär mer konkret: - samordning av partnernas 
verksamheter via projektledarna. Här ingår upprättande av fungerande system för samverkan, gemensam planering etc. - 
Inspirera och driva på verksamheterna för att nå de gemensamma delmålen och huvudmålet. - Leda och samordna det 
transnationella arbetet. - Vara uppdragsgivare i förhållande till de externa tjänsterna. - Med stöd av extern utvärdering, löpande 
avstämma måluppfyllelsen - Samordna styrgruppens beslut med projektteamets verksamhet, och se till att referensgruppens 
arbete och resultaten från utvärdering kommer projektteam och styrgrupp tillhanda. - Ansvara för rapportering till ESF-rådet. 
 
Projektledare i Norsjö och Urkraft är ansvarig för det arbete som sker hos respektive part, samt för skriftlig rapportering utifrån 
behov, att bidra till den externa utvärderingen och för ekonomirapportering till projektekonomen. 
 
Till projektet anlitas sedan ytterligare personal hos partnerna utifrån vad som behövs för att fullgöra målen. Dessa personer 
medfinansierar projektet. För Norsjö kommun är detta ca en halvtidstjänst under projektet. Därtill kommer samverkan att ske 
med ytterligare aktörer lokalt, bland de aktörer för ytterligare samverkan som beskrivits ovan. Ansvarig kontaktperson för varje 
sådan samverkan kommer att utses inom projektteamet, på koordinatorns ansvar. 
 
Personen ansvarig för utvärdering och följeforskning kommer att vara fristående från projektteamet, men nära knuten till teamet. 
 
Styrgrupp: för mer samordnad implementering av nya metoder har ett s k styrgruppskluster formats. Det är 
Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö som är ansvarig för och leder projektets styrgrupp och klustret ska säkerställa att 
delegaterna får en bättre helhetssyn över de insatser som görs för målgruppen, att vi får en samordnad 
implementeringsdiskussion, bättre behovs-, metod och resultatanalys och underlätta strategisk påverkan.  
 
För att projektmetoder ska bedömas som implementeringsbara i någon av samverkansparternas ordinarie verksamheter ska 
projektmål vara uppfyllda eller överträffade. Metoder och konkreta arbetssätt som är tänkta att användas fortsättningsvis är väl 
dokumenterade. Projektet kunna visa på väl dokumenterade metoder (helst kunskaps/evidensbaserade) och de resultat som 
projektet genererat ska vara väl förankrat i respektive projektpartners organisation. En viktig förutsättning för att något 
implementeringsalternativ ska vara aktuellt är även att det långsiktiga behovet av projektets insatser ska kvarstå och vara 
tydliggjort. 
 
För att underlätta eventuella ställningstaganden om implementering måste ytterligare faktorer vara tillgodosedda. Några av 
dessa är följande:  
 
En delutvärdering som ligger i linje med ett lyckat resultat ska finnas senast 1 år före projekttidens utgång. Respektive 
samverkanspart/intressent förankrar sina ställningstaganden i berörda beslutsforum, t.ex. i ledningsgrupp och/eller styrelse. 
Nyttan med insatsen måste synliggöras och kommuniceras.  Ett utkast till hur en implementering i reguljär verksamhet ska 
genomföras och där ingående organisationer är definierade är framtagen,  
Budgetprocessen hos inblandade parter ska beaktas. I vissa fall behöver beslut om fortsättning vara fattade ett år före 
projekttidens slut. 
Konkret planering för implementering i ordinarie verksamhet ska genomföras i god tid före projekttidens utgång av inblandade 
parter. I samband med det bör också övervägas om en ny metod innebär att ett tidigare arbetssätt kan utmönstras. 
 
Denna nya strategi som tagits fram innebär att tids- och aktivitetsplan följer de direktiv som finns för styrgruppsarbetet och 
projektledningen och styrgruppen ska tillsammans verka för att säkerställa att så många delar som möjligt av metoderna ska 
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implementeras i någon form hos alla projektaktörer.   
 
En referensgrupp ska bildas av projektteamet och representanter från målgruppen. Referensgruppen ska bidra till utvärdering 
och innovation i projektet, ska kunna ge djupare förståelse till utvärderingens resultat, ha mandat att komma med förslag på 
förbättringar i projektet. Ur projektteamet utses en person som samordnar referensgruppens arbete, och tillsammans med 
projektkoordinatorn ansvarar för att referensgruppens resultat kommer styrgrupp tillhanda. 
 
Samverkanspartnerna har samtliga deltagit aktivt i planeringsfasen, och projektidén har tillkommit efter behov uttalade från 
myndigheterna. Dessa är också representerade i projektteamet som är den mest operativa arbetsgruppen i projektet samt i 
projektets styrgrupp. 
 
Samtliga har intresse av arbetsmetoder som är verksamma för målgruppen. Projektets insatser ska samspela med FK:s och AF:
s ordinarie utbud, utreda samordningsmöjligheter och leda till ett gemensamt lärande. Projektteam och styrgrupp är viktiga 
aktörer för att möjliggöra detta.  
 
Personal från FK och AF kommer att delta aktivt, och har tydliggjort sitt engagemang genom att avsätta 25-50% tjänst i 
projektet. 
 
Samverkan i detta projekt är helt avgörande för måluppfyllelse. De operativa aktörerna måste utforma effektiva insatser och 
lokal samverkan med arbetsgivare och stödstrukturer för företagande är avgörande för att nå projektets mål. 
 
Utan vilja från samtliga medaktörer kan inget gemensamt lärande uppstå. Kompetensutbyte mellan myndigheter berikar, fler 
personella nätverk som medför att samverkan mellan myndigheterna förenklas, de sjukskrivnas, arbetslöas och nyanländas 
kompetens tas tillvara genom effektivare handläggning, genom samordning förenklas handläggningen gällande individer vars 
behov inte kan tillgodoses till fullo av bara en myndighet. Dessa är de vinster vi förutser, och engagemang från aktörerna är 
avgörande för att uppnå detta. Genom samverkan i projektet är meningen att vi ska kunna dra nytta av varandras verksamheter 
för att stötta individerna och kunna ge dem de bästa förutsättningarna för återinträde på arbetsmarknaden och bidra till att fler 
resurser tas tillvara i Skellefteå och Norsjö. 
 
Det är därför av avgörande betydelse att det engagemang som visats inför skrivandet av denna ansökan, fortsätter under hela 
projekttiden. Genom att säga ja till partnerskap finns också den intentionen. Samordningsförbundets medverkan och samverkan 
förbättrar möjligheterna till innovativt innehåll och innovativa resultat genom sin helhetssyn över pågående och kommande 
projekt/insatser för målgruppen i Skellefteå/Norsjö i övrigt.

Om målgrupp från programområde 2 planeras delta i projektet, beskriv hur detta ska planeras och genomföras. Hur ska 
anställda och ledning engageras i analys och planeringsarbetet?

Riskanalys

Analysera tänkbara risker i projektverksamheten som kan leda till att önskade resultat och effekter inte uppnås. Beskriv vad ni 
tänker göra om projektet inte når avsedda resultat och effekter eller inte når jämställdhet-, och tillgänglighetsmålet.
Risk Åtgärd
Att nyckelpersoner i personalen slutar. Transparent samverkansorganisation i partnerskapet. Projektet 

ska vara djupt förankrat i respektive organisation för att se till 
att vi bibehåller kontinuitet i verksamheten för att säkerställa 
eventuellt bortfall av nyckelkompetenser/eldsjälar.

Att jämställdhets- eller tillgänglighetsmålen inte uppnås. Att tidigt under projektets planering- och analysfas göra en 
handlingsplan som ska följas upp i projektgruppen kontinuerligt 
på möten för att revidera och åtgärda problem.

För lite deltagare till projekets aktiviteter som minskar 
medfinansieringen.

Följa upp i Styrgruppen och påkalla åtgärder bland 
myndigheternas chefer. Fördel att vi är två orter i projektet så 
att vi kan växeldra.

Matchningsproblematik mellan deltagarnas kompetenser och 
företagens behov.

Utöka arbetsinsatserna till fler företag för att matcha. Erbjuda 
arbetsplatser till AF och FK till deltagare som inte är i projektet.

Strukturella problem/ändringar i myndigheternas ansvar pga av 
politiska beslut.

I samråd med myndigheter och ESF revidera aktiviteter och 
projektplan.

Samarbetssvårigheter mellan personalen hos de olika 
aktörerna.

Att hålla ett så öppet och ödmjukt arbetsklimat som är möjligt 
och i särskilda fall ta hjälp av extern kompetens för att lösa ev 
problem.

Svårigheter med att få bäring och hållbarhet i de sociala företag 
vi ska utveckla.

En fördjupad marknadsundersökning ska synliggöra och 
tydliggöra eventuella ändringar i de produkter och tjänster vi 
ska tillhandahålla. Utreda en utökad kundbas för våra produkter 
och tjänster.

Mål
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Förväntande resultat och effekter av projektet.

I utlysningen finns angivet vilka förväntade effekter projekten ska uppnå. Vilka resultat, det vill säga förändring på 
individ-, organisation och projektnivå krävs för att uppnå effekterna?
Mål på individnivå: 
 
Att 100 % av deltagarna som genomgår hela kedjan får en ökad känsla av livskvalitet konstaterad genom 
självskattningsmetoder. 
 
Minst 80% av deltagarna ska uppleva sig stå på en mer stabil grund när det gäller sin framtida försörjning. 
 
Att minst 50 % av deltagarna går vidare till arbete eller studier. 
 
Att alla deltagare känner sig respektfullt behandlade i en jämställd och tillgänglig miljö. 
 
 
Mål på organisationsnivå: 
 
Att projektet bidrar till att stärka lokalt arbete med hållbar etablerad arbetslivsrehabilitering. 
 
Att etablera en samordning av resurser på ett effektivt sätt mellan offentlig och ideell sektor med målet att långsiktigt höja 
livskvaliteten för individer i utsatthet som har behov av rehabilitering och arbetsträning. 
 
Att säkerställa jämställdhets- och tillgänglighetsfaktorer i rekrytering och arbete med målgruppen. 
 
Att man avknoppat ett socialt företag från en kommunal verksamhet i Norsjö kommun. 
 
Att man etablerat ett socialt företagi Skellefteå. 
 
Mål på projektnivå 
 
Att säkerställa jämställdhets- och tillgänglighetsfaktorer i rekrytering till sina arbetsplatser. 
 
Minst 40 nya arbetstillfällen är skapade under projektet. 
 
Minst 2 nya sociala företag har etablerats. 
 
Att minst 60 arbetsgivare/chefer deltagit i utbildningar och workshops om nytta och lönsamhet med mångfald på arbetsplatsen. 
 
Att metoden och arbetsformenerna dokumenteras på ett sätt som kan spridas och användas av andra. 
 
Implementerad samordning mellan Försäkringskassa, Arbetsförmedling och primärvården där man betraktar det som en 
självklarhet att arbetslivsrehabiliteringen och den medicinska rehabiliteringen integreras. 
 
Implementerad struktur/rutin där man ser anhörigas del i rehabiliteringen/integrationen. 
 
Bättre matchning mellan företagens behov och de arbetssökandes möjligheter och  kompetens.

Beskriv hur projektets verksamhet och metod kommer att leda till förväntade resultat och effekter. Vilka är mottagare 
av projektresultat? Ange metod och tidplan.
Följande metoder ska utvecklas för att nå förväntade effekter:  
 
Metod: Rehabiliteringsmentor  
Människor med långvarig arbetslöshet eller psykosociala eller hälsomässiga problem har ofta kontakt med och är i behov av 
stöd från flera myndigheter. Det är lätt att hamna i en gråzon mellan de olika ersättningssystemen och kan leda till en rundgång 
mellan olika myndigheter och medföra ineffektiva insatser. Den nödvändiga helhetssynen på individens situation uteblir, vilket 
kan försvåra samverkan mellan berörda aktörer. (Regional handlingsplan för Socialfonden 2014-2020 i Övre Norrland)  
 
I projektet vill vi därför utforma en sammanhållen funktion i form av en rehabiliteringsmentor som stöttar och motiverar individen, 
följer deltagaren mellan myndigheter och insatser, utvärderar och ihop med deltagaren bestämmer nästa steg.  
 
Tidsplan: under genomförandefasen 
 
Mottagare: målgruppen, myndigheter, social ekonomi 
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Mål: Utveckla hållbara samverkansformer mellan de myndigheter och organisationer inom social ekonomi som arbetar med 
arbetslivsintegration för att skapa helhetssyn och ge adekvat stöd till kvinnor och män. 
 
Resultat: Övriga insatser i rehabiliteringen får bättre genomslag. Deltagarna är tryggare och centralfigurer i sin rehab-process 
istället för passiva mottagare. 
 
Effekt: Ökad anställningsbarhet för målgrupperna och förbättrad samordning mellan de aktörer som arbetar med målgrupperna. 
 
 
Metod: Flödeseffektivitet mellan medicinsk rehab och arbetslivsrehabilitering 
Den 1 januari 2004 infördes en lagstiftning om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, vilken innebär en möjlighet till 
permanent samverkan mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, kommun och landsting genom samordningsförbund.   
 
I en utredning gjord av Finsam 2014/15: RFR 13, ”Finsam – en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser” 
har det framkommit att det kan förekomma problem i samverkansarbetet, särskilt när det gäller primärvårdens deltagande.  
 
En samordnad rehabilitering måste fungera i alla led vid rätt tidpunkt. Det behövs en konkret diskussion om var det kan uppstå 
väntetider till olika insatser och bedömningar. I projektet vill vi utveckla former för mer strukturerad samverkan mellan 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Hälsocentraler och ideell sektor för bättre flödeseffektivitet.  
 
Vi kommer att arbeta i transnationell samverkan med National Health Services i Central and North West London. De har ett väl 
utvecklat samarbete mellan medicinsk och arbetslivsrehabilitering och kan tillhandahålla konkreta verktyg i metodutvecklingen.  
 
Tidsplan: under genomförandefasen 
 
Mottagare: målgruppen, myndigheter, primärvården, social ekonomi.  
 
Mål: Implementerad samordning mellan Försäkringskassa, Arbetsförmedling och primärvården där man betraktar det som en 
självklarhet att arbetslivsrehabiliteringen och den medicinska rehabiliteringen integreras. 
 
Resultat: Större trygghet för individen när det finns en samsyn mellan myndigheterna och sjukvården.  
 
Effekt: Ökad anställningsbarhet för målgrupperna och förbättrad samordning mellan de aktörer som arbetar med målgrupperna. 
 
 
Metod: Anhörigstöd 
Enligt en rapport från försäkringskassan har ökningen av anställda sjukskrivna ökat konstant från 2010 till 2014. Utvecklingen 
har ett tydligt könsperspektiv där kvinnor är överrepresenterade i statistiken. En förklaring är att kvinnor i högre utsträckning är 
dubbelarbetande än männen, det vill säga generellt sett tar ett tidsmässigt större ansvar för både sitt eget arbete och arbetet i 
hemmet, än vad männen gör. (Regional handlingsplan för Socialfonden 2014-2020 i Övre Norrland) 
 
Rehabilitering och arbetslivsintegration kan innefatta verkningsfulla metoder, men saknar den stöd hos omgivningen uppnår den 
ändå inget bestående resultat. Ofta påverkar och påverkas deltagarens arbetslivsintegration av hela familjesystemet. Detta kan 
gälla både för personer som är/varit långvarigt sjukskrivna, arbetslösa samt nyanlända kvinnor och män som ska ut i arbetslivet. 
För att deltagare ska kunna satsa helhjärtat på sin utveckling och på arbete utanför familjen måste övriga familjemedlemmar ta 
hänsyn till och anpassa arbetsfördelningen efter detta. 
 
En viktig del av rehabiliteringen är därför inte bara att utveckla samverkan med berörda myndigheter utan även de anhöriga till 
deltagaren, vilket också stöds av forskning. 
 
Vi vill i projektet arbeta med att utveckla former för att genomföra anhörigstöd i integrationssarbetet enligt metoder som används 
i Storbritannien tillsammans med vår transnationella partner Share Community. 
 
Tidsplan: under genomförandefasen 
 
Mottagare: målgruppen, anhöriga, primärvården 
 
Mål: Implementerad struktur/rutin där man ser anhörigas del i rehabiliteringen/integrationen. 
 
Resultat: Större trygghet och förståelse i den närmaste omgivningen vilket underlättar hållbar arbetslivsintegration. 
 
Effekt: Ökad anställningsbarhet för målgrupperna och minskad könssegregering på regionens arbetsmarknad.  
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Metod: Språkpraktik  
Projektet ska uppmuntra företag till att erbjuda praktikplatser, handledning och arbetsförlagt lärande genom exempelvis 
språkpraktik.  
 
I samarbete med näringslivet ska vi utforma arbetsprofiler som ska ligga till grund för språkpraktik och jobbmatchning. Vi 
kommer att erbjuda företag som tar emot praktikanter stöd i form av handledarutbildning och handledarstöd.  
 
Tidsplan: under genomförandefasen 
 
Mottagare: företag, anställda, målgruppen, myndigheter. 
 
Mål: Etablerat samarbete för bättre matchning mellan individernas vilja och kompetens med företagens behov. Ökad mångfald 
på företagen i Skellefteå och Norsjö. 
 
Resultat: Kortare vägar till anställning för den enskilde och mer effektiv rekrytering för företagen. 
 
Effekt: Ökad anställningsbarhet för målgrupperna och förbättrad samordning mellan de aktörer som arbetar med målgrupperna 
samt minskad könssegregering på regionens arbetsmarknad. 
 
 
Skapa fler arbetstillfällen 
Metod: Job carving   
Job carving används för att mejsla ut och anpassa arbetsuppgifter så att personer med exempelvis funktionsnedsättning kan 
anställas och arbeta efter sin egen förmåga. Metoden kan därigenom användas för att skräddarsy ett jobb efter särskilda behov 
såsom funktionsnedsättning men även vid språkpraktik på företag.  
 
Metoden går ut på att identifiera vissa uppgifter som inte kräver specifik kompetens för en person att slutföra. Det frigör arbetstid 
för mer spcialiserad personal och leder på sikt till ökad produktivitet, högre lönsamhet och bättre hälsa. Metoden används med 
stor framgång i bland annat Storbritannien. Vi vill i transnationell samverkan utveckla en metod som bygger på manualen ”When 
existing jobs don´t fit: a guide to job creation” och anpassa den till vår egen region och kontext till utveckling av 
språkpraktikplatser samt skapa fler arbetsplatser för målgruppen. 
 
Tidsplan: under genomförandefasen 
 
Mottagare: Företag, anställda, målgruppen, myndigheter. 
 
Mål: minst 40 arbetsplatser ska genom job carving se och definiera sina behov av nyrekrytering och utveckla långsiktigt hållbara 
rekryteringsprocesser.  
 
Resultat: minst 40 nya anställningar för målgruppen. 
 
Effekt: minskad arbetslöshet i regionen och minskad könssegregering på regionens arbetsmarknad. 
 
 
Metod: Attitydpåverkande insatser  
För att skapa större möjlighet till anställningar för personer med långvarigt utanförskap från arbetsmarknaden krävs mod, 
kunskap och en ökad medvetenhet hos arbetsgivare om hur man möter och stödjer personer med någon form av 
funktionsnedsättning eller personer i behov av språkstöd. Insatserna bör inriktas på information och attitydförändring hos 
verksamhetsledningar och styrelser, i syfte att åstadkomma långsiktiga effekter.  
 
Det finns behov av att jobba med attityder och värderingar på arbetsplatserna så att de blir mer attraktiva för både kvinnor och 
män. Ett aktivt jämställdhetsarbete behövs för att ta tillvara hela befolkningens kompetens samt förbättra möjligheterna till en 
fungerande matchning på arbetsmarknaden. 
 
Vi vill visa på praktiska exempel på hur mångfald på arbetsplatsen skapar lönsamhet och tillväxt för företagen. 
 
Tidsplan: under genomförandefasen 
 
Mottagare: Företag/chefer, anställda 
 
Mål: Minst 60 företag/chefer ska delta på utbildningar och workshops om nytta och lönsamhet med mångfald på arbetsplatsen. 
 
Resultat: fler anställningsmöjligheter för målgruppen. 
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Effekt: minskad arbetslöshet och minskad könssegregering på regionens arbetsmarknad 
 
 
Metod: Utveckling av sociala företag   
Vi kommer vi att smyga igång starten av de sociala företagen redan under själva projektperioden. ”Learning by doing” är ett 
effektivt sätt att arbeta på. Då kan man pröva om de tänkta affärsidéerna är realistiska. Att under projekttiden kunna göra en 
budget som är baserad på verkligheten är mycket klargörande och kan komma att förändra en del av de tänkta insatserna i 
företaget.  
 
När det gäller företagande är regionens egenföretagare i högre utsträckning män än kvinnor. Studier har också visat att det finns 
normer och föreställningar som i första hand kopplar ihop företagande med män, snarare än kvinnor. (Regionförbundet 
Västerbotten & Länsstyrelsen Norrbotten (2013), ”Socioekonomisk analys för Övre Norrland”) Detta är något vi kommer att ta 
fasta på under projektets arbete med målgruppen och vi kommer i projektet att använda oss av ett flertal verktyg för att 
säkerställa tillgänglighet och jämställdhetsintegrering även när det gäller socialt företagande och entreprenörskap.  
 
Tidsplan: under genomförandefasen 
 
Mottagare: målgruppen, myndigheter, organisationer, social ekonomi 
 
Mål: Minst en ny verksamhet i form av ett socialt företag har etablerats i Skellefteå och minst en verksamhet har avknoppats 
från Knutn i Norsjö.  
 
Resultat: fler arbetsplatser för målgruppen 
 
Effekt: minskad arbetslöshet och minskad könssegregering på regionens arbetsmarknad.

Beskriv hur ni kommer att följa upp projektets resultat och effekter.
Projektgruppen Skellefteå/Norsjö har det individuella uppföljningsansvaret på deltagarnivå. Uppföljning varje månad via enkäter 
och samtal med deltagare samt utvärdering via de enkäter som görs för könsneutral vägledning. Handledarna har ansvar för 
deltagarnas självskattning som görs vid projektets början, under processen samt vid avslut och sex månader efter avslut. 
 
Projektledaren och projektgruppen har ansvar för att följa upp den dagliga verksamheten. Uppföljningsmöte varannan vecka 
med möten växelvis i Norsjö och Skellefteå. 
 
Projektledaren av projektet är ansvarig för planeringen av dessa träffar vilka också, förutom reflektion över det egna och 
gruppens lärande även kan innehålla erfarenhetsutbyten tillsammans med andra intressanta projekt. Projektledaren ansvarar 
också för att att utarbeta en kommunikationsplan för projektet med material och metoder för att alla intressenter ska ha möjlighet 
att hänga med och inspireras av projektresultaten. 
 
Styrgruppen har ansvar för projektets styrning, uppföljning av ekonomi och resultat. Styrgruppen möts 3 gånger under analys- 
och planeringsfasen men fler möten kan initeras vid behov.  
 
Styrgruppen möts en gång per kvartal under genomförandefasen. 
 
Samordningsförbundet i Skellefteå/Norsjö (tillika även ansvarig för styrgruppsabetet) vill att projektet ska använda sig av en 
indikatormodell som tagits fram i samverkan med andra samordningsförbund under 2014. Genom att mäta dessa indikatorer 
kan projektets resultat jämföras med andra projektresultat så att effektiviteten kan jämföras mellan olika insatser. Det 
projektspecifika syftet är att påvisa långsiktiga samhällsekonomiska effekter av projektet och verksamheten, främst att mäta om 
det statsfinansierade stödet till individen kan minska som resultat av verksamheten och istället ersättas av skatteintäkter. Det 
anknyter därför till projektets långsiktiga mål, och blir ett mått på hur stor samhällsekonomisk effekt som uppstår av att detta mål 
uppnås. 
 
Utvärderaren har ansvar för att återföra iakttagelser och resultat till styrgrupp och samverkansgrupp vid terminsvisa 
lärseminarier, i form av tre kortare skriftliga delrapporter med ca sex månaders mellanrum i december 2016, juli 2017, januari 
2018 samt slutrapport i december 2018.

Beskriv hur ni kommer att utvärdera projektets resultat och effekter. Ange tidplan och form för avrapportering.
Det finns en önskan om att använda regional kompetens eftersom vi tror att detta skapar mervärden i utvärderingen. Projektets 
resultat ska dessutom återföras, spridas och implementeras i en regional kontext. 
 
Den lärande utvärderingen i projektet ska omfatta:  
- Bedömning av metoder och aktiviteter i förhållande till mål och syfte.  
- Undersökning av hur samverkan mellan berörda organisationer fungerat.  
- Bedömning av projektorganisationens uppbyggnad och funktion.  
- Bedömning av hur projektet arbetar med jämställdhetsintegrering och tillgänglighet och mångfald. 
- En övergripande bedömning av projektets resultat på individnivå, finns det hållbara effekter på längre sikt?  
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- Helhetsbedömning av i vilken grad den planerade strategiska påverkan uppnåtts under projekttiden och förutsättningarna för 
att uppnå dessa efter projektets slut.  
 
Har vi lyckats göra verksamheterna i projektet till permanent verksamhet med en stark lokal förankring och en verksamhet som 
bygger på hållbarhet och långsiktighet, och hur passar verksamheten in i helheten i Skellefteå och Norsjö? Särskilt denna punkt 
kräver lokalkännedom av de som utvärderar projektet.  
 
Detta ska dock inte vara en bedömning i slutet av projektet utan löpande utvärdering för att möjliggöra ett kontinuerligt lärande. 
Det är därför viktigt att utvärderingen kan samspela på ett bra sätt med projektledare och projektets personal för att lärande ska 
utvecklas i dialogen mellan oss.  
 
Utvärderingen ska också bidra till lärande och utvecklande frågeställningar till styrgruppen.  
 
Tidplan: 
Feb 2016– mars 2016  
Extern följeforskning upphandlas. Uppdraget är följa projektet och säkerställa lärande reflektion mellan projektparterna samt 
utvärdera projektets metoder och resultat under projekttiden. 
 
Utvärderaren inkommer med korta skrivna halvårsrapporter fr o m juni 2016. 
Projektledaren och utvärderaren ansvarar för utvärderingsseminarium i  dec 2018. 
Skriftlig slutrapport senast i feb 2019.

Integrerat arbete

Hur kommer projektet att arbeta med tematisk fördjupning?

Hur kommer projektet att arbeta med Hållbar utveckling (Ekologiskt)?

Transnationellt samarbete

Gemensamt ramverk

Östersjösamarbete
ej aktuellt

Andra former för transnationellt samarbete
Projektägaren har stor vana av att arbeta i transnationella partnerskap och att leda och utveckla nya arbetsmetoder i samverkan 
med andra aktörer i Europa. Vi vill därför använda transnationell samverkan som en del i metodutvecklingen i till vårt arbete. Vi 
ser det transantionella arbetet som mer än enbart ytlig inspiration, och vi vill få en fördjupad förståelse för hur andra arbetar med 
att 1) rehabilitera långtidssjukskrivna och arbetslösa samt integration av nyanlända, och 2) hur processen till socialt företagande 
stöttas i andra länder.  
 
Vi vill uppnå ett ömsesidigt utbyte och lärande av vad anser de vara de verksamma effekterna? Varför når de goda resultat? 
Vilka misstag har de gjort? hur har policyförändringar uppnåtts? 
 
Gällande arbetslivsintegration visar Storbritannien en intressant utveckling. National Health Service, de fyra statliga myndigheter 
som driver den offentliga sjukvården i Storbritannien, publicerade i oktober i fjol en framtidspaning om de kommande fem åren 
som innehåller förslag till radikala förändringar. 16 reformer, varav fler som berör människor med dubbla problematiker. Bland 
idéerna märks till exempel ett närmare samarbete mellan NHS, lokala myndigheter, arbetsgivare och civilsamhället. 
 
Målet med reforemrna är att barriärerna mellan fysisk och mental hälsa och mellan sjukvård och social sektor ska monteras ner. 
 
Vad har de förändrat och vilka resultat har detta fått? Hur började det och hur går policyförändringsprocessen till? Hur skulle 
detta se ut i svenska förhållanden? Vad kan vi lära till detta projekt?  
 
Storbitannien är också är kända för sina sociala företag. Flera städer har certifierats till ”Social Enterprize Cities”, bland annat 
Plymouth, där de sju senaste åren ca 350 sociala företag etablerats som genererat ca 7000 anställningar. Hur fungerar dessa 
företag? Hur startades de? Finns stödstrukturer vid uppstart och under driften? Hur bygger de upp sin verksamhet? Hur skapar 
de hållbarhet och långsiktighet? Hur har dessa skapat nya arbetstillfällen för vår målgrupp?   
 
I vårt transnationella arbete ska vi tillsammans med NHS - Soho Centre for Health (central and north west London Foundation 
Trust), Share Community (Social enterprise) och Plymouth Social Enterprise Network arbeta med att utveckla metoder och 
arbetssätt som rör socialt företagande med fokus på hållbarhet och långsiktighet samt metodutveckling inom anhörigstöd, 
flödeseffektivitet och job carving för att på så sätt utveckla arbetslivsintegration och skapa fler arbetsplatser till målgruppen.
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Resursplanering

Vilka aktiviteter i projektet ska finansieras enligt bestämmelserna för Europeiska Regionalfonden?
ej aktuellt.

Vilka fysiska, personella och finansiella resurser krävs för att utföra projektets verksamhet och aktiviteter samt hur ni 
kommer att tidrapportera dessa? Ange även tid och aktivitetsplan.
Tidrapportering sker genom månatlig avstämning av tidsrapporter. 
 
Planering och analysfas 6 månader 
 
Projektledare med koordineringsansvar, Urkraft 50% 
Projektledare Norsjö 50 % 
Arbetsförmdelingen Skellefteå 10-20% 
Arbetsförmedlingen Norsjö 10-20% 
Försäkringskassan 10-20% 
Hälsocentralen Skellefteå 10-20% 
Häslocentralen Norsjö 10-20% 
EFS Mobackenkyrkan 10-20% 
Ekonomi  10-20% 
 
Genomförandefas (inkl. avslutningsfas) 28 månader 
 
Projektledare med med koordineringsansvar 100% 
Projektmedarbetare Skellefteå 150% 
Projektledare Norsjö 100% 
Projektmedarbetare Norsjö 150%  
Arbetsförmdelingen Skellefteå 25% 
Arbetsförmedlingen Norsjö 25% 
Försäkringskassan 25% 
Hälsocentralen Skellefteå 25% 
Häslocentralen Norsjö 25% 
EFS Mobackenkyrkan 25% 
Chefsmedverkan, handledare Knutn , Norsjö 50% 
Chefsmedverkan, handläggare AF Skellefteå, Norsjö 20% 
Ekonom 50%  
Utvärderare (upphandlas)

Beskriv projektpersonalens kompetens för att genomföra och administrera projektet?
Projektägare Urkraft Service AB (SVB) kommer att svara för koordinering och ekonomisk samordning, samt ha en projektledare 
och projektmedarbetare för projektets verksamhet.  
 
Inom organisationen finns mångårig erfarenhet från projektledning av EU-finansierade projekt (från 1995). Dessa erfarenheter 
kommer från att driva projekt inom ramen för Life Long Learning/Erasmus+ Programmet och att koordinera projekt inom ramen 
för Socialfonderna, Mål 1, Mål 3, och Equal omgång 1 och omgång 2. Därtill från projekt inom programmen Leonardo da Vinci, 
Ungdom, Employment, Interreg.  
 
Urkrafts alla utvecklingsprojekt har inkluderat samverkan med lokala aktörer: myndigheter, företag, föreningar, i varierande 
omfattning. Detta har medfört ett gott kontaktnät och vana av att samordna lokala och regionala partnerskap. Inom Equal 
programmet koordinerade Urkraft även nationella partnerskap. Stor vana finns även att koordinera transnationella partnerskap 
inom exempelvis Socialfonden samt Life long Learning/Erasmus+. 
 
Alla dessa projekt har genomförts och rapporterats i enlighet med ansvarig myndighets direktiv. Några projekt har också 
granskats särskilt av ansvarig myndighet, och ett av revisorer utsända av kommissionen. Inga anmärkningar har framkommit.  
 
Projektägaren har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med att möta mål för jämställdhetsintegrering och tillgänglighet och 
har utvecklat ett flertal verktyg och metoder som ska användas i projektutvecklingen. Extern resurs i form av ESF-rådets 
processtöd kan också komma att användas. 
 
Arbetsledare och handledare på Urkraft och Knut´n har bred erfarenhet av arbetslivsrehabilitering och arbetsledning. 
Arbetsledaren på EFS Mobackenkyrkan/Skellefteå pastorat har stor vana av att arbeta med projektutveckling och socialt 
entreprenörskap. 
 
Handläggare på Arbetsförmedling och Försäkringskassa, Hälsocentraler har stor vana av att arbeta med målgrupperna samt att 
arbeta i gemensamma projekt.  
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Därtill har vi knutit till projektteamet ytterligare aktörer för samverkan såsom beskrivna tidigare.

Vilka kompetenser kommer att upphandlas externt?
uppdrag för utvärdering i samråd med ESF-rådet.

Hur säkerställer projektet att jämställdhets- samt tillgänglighetskompetens finns hos projektpersonalen och 
samverkanspartner? 
Tillgänglig verksamhet handlar om vårt förhållningssätt och vår människosyn. Detta kan man inte lösa med en åtgärd en gång, t 
ex som att installera en hiss, utan förhållningssätt och människosyn måste vara del i en levande process av personalutbildning 
och diskussioner. Under planerings- och analysfasen planerar vi genomföra ett seminarium med personalgrupperna för att 
diskutera förhållningssätt och människosyn samt i processen lyfta fram dolda och medvetna fördomar som påverkar vårt 
agerande, kort sagt ska vi öka vår mångfaldsmedvetenhet. Vi måste också ägna tid åt att ’prata ihop oss’ inom 
projektpartnerskapet och fördjupa oss i våra respektive förhållningssätt för att identifiera likheter och skillnader, och hur detta 
påverkar vårt partnerskap, samt hur vi bäst ska samverka. 
Vi kommer under genomförandefasen genomföra workshops med projektgruppen för att utvärdera och reflektera över vårt 
arbete med tillgänglighet, mångfald och jämställdhetsintegrering och tidsplan för detta fastställs under planerings- och 
analysfasen. 
 
I projektet kommer vi att använda oss av ett flertal verktyg för att säkerställa tillgänglighet och jämställdhetsintegrering. Vi vet av 
erfarenhet att dessa frågor behöver konstant reflektion och arbete för att inte komma bort i metodutvecklingen. 
 
Vi kommer därför att använda oss av ett verktyg för jämställdhetskonsekvensanalys som ska  användas vid varje beslut och alla 
nya metoder som utvecklas. Vi kommer ockaå att använda oss av det verktyg vi utvecklade i MedUrs som möjliggör könsneutral 
vägledning. Det är en checklista som används av handledarna/personal där man efter ett samtal med en deltagare går igenom 
en frågeställningar kring vilket fokus man haft på samtalet och huruvida det varit en man eller kvinna man haft samtalet med. 
Enkäterna sammanställs sedan för lärande och reflektion för att se om man haft olika förhållningssätt i mötet med individen. 
Genom detta kan vi säkertälla vårt gemensamma förhållningssätt och vårt gemensamma lärande. Vi kommer att använda oss 
av genushanden som metod för en könsneutral vägledning i samtalen och arbetet med målgrupperna.  
 
Alla deltagare i projektet kommer från lång frånvaro från arbetsmarknaden av olika skäl. Som tidigare angivits kommer 
analysfasen att inledas med fördjupad kartläggning av målgruppen genom insamling av statistik samt bildandet av fokusgrupper 
med deltagare från målgruppen. Först när denna genomförts, har vi kunskap att konkretisera vilka behov som finns och planera 
och genomföra de nödvändiga åtgärderna för att hela projektet ska vara tillgängligt för alla. I dagsläget kan vi ange ett antal mer 
generella punkter som vi kan förutse idag: 
 
Tidsmässig tillgänglighet, tillgängliga lokaler, kommunikativ tillgänglighet och informativ tillgänglighet. 
 
Mycket av arbetet med deltagarna handlar om olika lärprocesser och utbildning och det gör att det är viktigt att kunna synliggöra 
vilken typ av lärstil deltagaren har. I ett tidigare projekt (TExAs – Tillgång till Examina för perosner med Asperger) har vi skapat 
ett dokument för att synliggöra deltagarnas lärstil med fokus på:  
 
a. Miljöfaktorer, såsom ljud, ljus, temperatur och studiemiljö.  
 
b. Fysiska faktorer såsom, vilka sinnen man använder sig av, behov av mat/fika, tid på dygnet och rörlighet.  
 
c. Sociala faktorer såsom, Team/lag, par/grupp, ensam, tillsammans med mentor eller handledare.  
 
d. Emotionella faktorer såsom, motivation, struktur, uthållighet och ansvar/anpassning.  
 
e. Psykologiska faktorer såsom, holistisk bearbetningsstil, analytisk bearbetningsstil, impulsiv tankestil eller reflekterande 
tankestil. 
 
Detta dokument är ett bra underlag att använda sig av för alla målgrupper eftersom vår erfarenhet visar att många individer kan 
ha någon dold funktionsnedsättning som gör att man kan behöva stöd i sin lärprocess under en utbildning eller sin 
arbetsprövning. All personal som arbetar i projkektet kommer att få utbildning i att använda de verktyg och metoder vi ska 
använda för att säkra kompetens för jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och mångfald.

Vilka resurser behövs för uppföljning och utvärdering? 
Styrgruppen har ansvar för projektets styrning, uppföljning av ekonomi och resultat. Länken mellan projektgruppen och 
styrgruppen är projektledaren från projektägaren (Projektkoordinator). Styrgruppen möts en gång per månad under analys- och 
planeringsfasen och en gång per kvartal under genomförandefasen. 
 
Projektledaren anställd av projektägaren samt projektgruppen har ansvar för att följa upp den dagliga verksamheten. 
Uppföljningsmöte ska ske varje vecka. 
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Projektledarna på respektive ort har det individuella uppföljningsansvaret på deltagarnivå. Uppföljning ska ske varje månad. 
 
Projektmedarbetarna/handledarna har ansvar för deltagarnas självskattning som görs vid projektets början, under tiden i 
rehabiliteringsprocessen samt vid avslutningsfas och ett år efter avslut.  
 
Utvärderaren har ansvar för att återföra iakttagelser och resultat till styrgrupp och samverkansgrupp vid lärseminarier, i form av 
några kortare skriftliga delrapporter med ca sex månaders mellanrum.

Hur säkerställer projektet att utvärderaren har jämställdhets- samt tillgänglighetskompetens så att dessa perspektiv 
finns med i utvärderingens alla delar?
Uppdraget för utvärdering sker i samråd med ESF-rådet enligt avrop. Kriterier för jämställdhets- och tillgänglighet kommer att 
säkerställas i projektplanen och i beställningen av utvärderingen.

Vilka resurser i projektet är kopplade till projektets verksamhet som finansieras enligt bestämmelserna för Europeiska 
Regionalfonden
ej aktuellt.

Statsstöd

Har stödsökande och någon eller några av stödmottagarna i detta projekt, vilken/vilka bedriver en ekonomisk 
verksamhet, mottagit statsstöd i enlighet med artiklarna 107-109 i EUF-fördraget eller stöd av mindre betydelse under 
innevarande och de två närmast föregående beskattningsåren.

Ja Nej Nej, Vi är en myndighet

Typ av stöd Finansiär Summa

Annan finansiering

Har annan finansiering i form av offentligt stöd/EU-stöd, utöver de som redovisas i denna ansökan, mottagits eller 
kommer att mottas för detta projekts ansökta kostnader?

Ja Nej

Typ av stöd Finansiär Summa

Kommer projektet generera intäkter?
Ja Nej

Beskriv vilken typ av intäkter som projektet att generera:

Upphandling och kostnadseffektivitet

Lyder stödsökande under LoU, lagen om offentlig upphandling?
Vi är en upphandlande myndighet och följer LOU Annat

Beskriv
vi är en privat organisation.

Hur kommer projektet att säkra att upphandling av varor och tjänster konkurrensutsätts så att kostnadseffektivitet uppnås?
När en upphandling görs ska man utnyttja de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt genomföra den affärsmässigt. 
När upphandling görs ska alla anbudsgivare, anbudssökande och anbud behandlas utan ovidkommande hänsyn. Vi åtar oss att 
ta in minst tre olika anbud till upphandlade tjänster och beakta kostandseffektivitet och kvalitet i den omfattning som krävs för 
projektets bästa.

Moms i projektet

Är stödsökande skyldig att redovisa moms för projektets kostnader?
Ja Nej Diversifierad

Medfinansiering

Beskriv hur projektet kommer att medfinansieras. Ange hur medfinansieringen säkerställts hos medfinansiärerna. Vid 
medfinansiering från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska CFAR nummer anges. 
Medfinansieringen består av: 
Offentligt finansierad ersättning till deltagare. 
Offentligt bidrag annat än pengar i form av en tjänst från Norsjö kommun på 50 % (chefsmedverkan och arbetsledare Knutn), 
samt 60 000 kr i kontanta medel. Norsjö kommun har beslutat i Allmänna utskottet angående medfinansiering och formellt beslut 
fattas av KS i september. 
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Skellefteå kommun kommer att medfinansiera med 500 000 kr i kontanta medel vilket formellt ska fattas beslut om av KS i 
september. 
 
Samordningsförbundet ska medfinansiera med 150 000 kr i kontanta medel vilket har beslutats i LSG men formellt beslut tas av 
styrelsen i september. 
 
AF i Skellefteå och Norsjö medfinansierar även med en 10% tjänst (5% vardera) som offentligt bidrag ännat än pengar i form av 
chefsmedverkan. 
 
Medfinasieringsintygen kommer att skickas till ESF-rådet i september.

Lista över medfinansiärer

FörsäkringskassanOrganisationsnamn 2021005521Organisations
nummer

Astrid KarlssonKontaktperson för projektet 11457637CFAR-
Nummer

010-111 67 15Telefon

Arbetsförmedlingen SkellefteåOrganisationsnamn 2021002114Organisations
nummer

Marina StenlundKontaktperson för projektet 27200328CFAR-
Nummer

010-4869850Telefon

Västerbottens läns landstingOrganisationsnamn 2321000222Organisations
nummer

Håkan ViklundKontaktperson för projektet 19265008CFAR-
Nummer

070-3481997Telefon

Norsjö kommunOrganisationsnamn 2120002858Organisations
nummer

Eleonore HedmanKontaktperson för projektet 19217595CFAR-
Nummer

0918-14139Telefon

Skellefteå KommunOrganisationsnamn 2120002643Organisations
nummer

David LidströmKontaktperson för projektet 53674016CFAR-
Nummer

0910-73 50 00Telefon

SamordningsförbundetOrganisationsnamn 2220001933Organisations
nummer

Stellan BerglundKontaktperson för projektet 45519535CFAR-
Nummer

070-589 06 53Telefon

Arbetsförmedlingen NorsjöOrganisationsnamn 2021002114Organisations
nummer

Maria HansénKontaktperson för projektet 19074004CFAR-
Nummer

077-1600000Telefon

Kompetensutveckling

Lista över organisationer vars anställda och ideellt engagerade ska delta i kompetensutvecklingsinsatser

Samverkansaktörer

Lista över samverkansaktörer som inte har deltagare med i projektet.

Samordningsförbundet Skellefteå-NorsjöOrganisationsnamn 2220001933Organisations
nummer

Stellan BerglundKontaktperson för projektet

0705890653Telefon

Skellefteå kommunOrganisationsnamn 2120002643Organisations
nummer

David LidströmKontaktperson för projektet

0910-735000Telefon
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Sammanfattning av projektet på svenska

Att hamna i utanförskap, att inte känna sig behövd är en tragedi för den enskilde, för familjer och för hela samhället. De grupper 
som står allra längst borta från arbetsmarknaden kommer att bli en allt större andel av de arbetslösa. Dit hör de som har en 
funktionsnedsättning, är över 55 år, har låg utbildning eller inte är födda i Europa. 2018 väntas de utgöra 80 procent av de 
arbetslösa enligt en ny prognos från arbetsförmedlingen.  
 
Med detta projekt ska vi utveckla, samordna och överföra arbetsmetoder för arbetslivsintegration på två orter i Västerbotten - 
Skellefteå och Norsjö.  
 
I Co-Active ska vi vidareutveckla behovsområden vi identifierat från rapporter och utredningar från Finsam, Regionala och lokala 
utvecklingsplaner och myndigheterna som ansvarar för målgrupperna. Målgrupperna i projektet är sjukskrivna, arbetslösa samt 
personer i behov av språkpraktik i åldrarna 18-64 år.  
 
I projektet ska vi definiera och utveckla arbetsmetoder för hur individernas möjligheter till egenförsörjning kan förbättras, utifrån 
hennes/hans individuella förutsättningar. En lyckad arbetslivsintegration bör byggas på inflytande, helhetssyn, tid, och 
kontinuitet oavsett om du är arbetslös, sjukskriven eller nyanländ i behov av språkpraktik. Varje insats är unik och ska 
behovsanpassas till varje individ vilket innebär att tiden som deltagarna deltar i projektets aktiviteter kan variera.  
 
I projektet vill vi samla aktörer från den sociala ekonomin tillsammans med offentlig sektor, primärvården samt det regionala 
näringslivet.  
 
I projekt Co-Active vill vi:  
Utveckla och hitta nya former för flödeseffektivitet mellan medicinsk rehabilitering och arbetslivsrehabilitering och bygga vidare 
på den redan etablerade samverkan som finns mellan många rehabaktörer inom offentlig och ideell sektor samt det regionala 
näringslivet.  
 
Minska könssegregeringen på arbetsmarknaden genom riktade utbildningsinsatser till deltagare och näringslivet. 
 
Aktivera näringslivet och skapa möjligheter till fler arbetsplatser för målgruppen genom att påverka attityder, identifiera nya 
arbetsuppgifter, arbetsplatser för språkpraktik samt stödja utvecklingen av nya sociala företag.  
 
Ge personer i behov av arbetslivsintegration en möjlighet att aktivt påverka sin väg tillbaka till arbete genom inflytande och 
kontinuitet.

Sammanfattning av projektet på engelska

Exclusion and not feeling needed is a tragedy for the individual, for families and for the entire community. The groups that are 
furthest away from the labor market will become an increasingly large share of the unemployed. These include those who are 
disabled, over 55, have low education or were not born in Europe. In 2018, they are expected to constitute 80 percent of the 
unemployed according to a new prediction from the employment office. 
 
With this project, we will develop, coordinate and transfer good practices for work integration at two cities in Västerbotten - 
Skellefteå and Norsjö. The target groups of the project are on sick leave, unemployed and people in need of language training. 
 
Based on the needs we identified from reports and studies from regional and local development plans and the authorities 
responsible for the target groups we will develop new innovative working methods.  
 
A successful job integration should be built on influence, an holistic point of view, time, and continuity regardless of whether you 
are unemployed, sick or in need of language training. Each initiative is unique and needs to be adapted to each individual, which 
means that the time participants involved in the project activities can vary. 
 
In this project, we want to bring stakeholders from the social economy together with the public sector, primary health care and 
the regions trade and industry to develop new ways to give people in need of labor integration an opportunity to actively 
influence their way back to work through influence and continuity. 
 
We want to establish more efficient paths between medical rehabilitation and employment rehabilitation. We want to  build on 
the already established cooperation that exists between many rehab actors in the public and voluntary sectors and the regional 
economy. 
 
We want to reduce gender segregation in the labor market through targeted training to participants and industry. 
 
Enable the business community, and create opportunities for more jobs for the target group by influencing attitudes, identify new 
tasks, workstations for language training and to support the development of new social enterprises.
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Budgetöversikt

Resurser i projektet Belopp
Kostnader socialfonden 13 376 781 kr
Kostnader av regionalfondskaraktär (ERUF) 0 kr
Summa kostnader 13 376 781 kr
Avgår kontant medfinansiering 710 000 kr
ESF-stöd 12 666 781 kr
Offentligt bidrag i annat än pengar 1 922 982 kr
Offentligt finansierad ersättning till deltagare 11 713 801 kr
Offentliga kontanta medel tillförda projektet 710 000 kr
Offentliga kontanta medel från projektägaren 0 kr
Privata bidrag i annat än pengar 0 kr
Privata kontanta medel tillförda projektet 0 kr
Privata kontanta medel från projektägaren 0 kr
Summa offentlig och privat medfinansiering 14 346 783 kr

Summa total finansiering 27 013 564 kr
ESF-stöd 46,89 %
Budgeterad medfinansiering från projektet 53,11 %
Krav på medfinansiering från projektet enligt utlysningen: 53,00 %

Kostnader socialfonden (Analys- och planeringsfas) 491 556 kr
Personal 420 657 kr
Externa  tjänster 0 kr
Resor och logi 6 800 kr
Ungas mobilitet 0 kr
Utrustning och materiel 1 000 kr
Indirekta kostnader 63 099 kr
Intäkter 0 kr
Kostnader socialfonden (Genomförandefas) 12 885 225 kr
Personal 10 045 413 kr
Externa  tjänster 687 500 kr
Resor och logi 263 000 kr
Ungas mobilitet 0 kr
Utrustning och materiel 382 500 kr
Indirekta kostnader 1 506 812 kr
Intäkter 0 kr
Kostnader regionalfondskaraktär 0 kr
Personal 0 kr
Externa  tjänster 0 kr
Lokaler och administration 0 kr
Resor och logi 0 kr
Investeringar och utrustning 0 kr
Indirekta kostnader 0 kr
Intäkter 0 kr
Offentlig medfinansiering
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Offentligt bidrag i annat än pengar 1 922 982 kr
Personal 1 922 982 kr
Externa  tjänster 0 kr
Resor och logi 0 kr
Utrustning och materiel 0 kr
Offentligt finansierad ersättning till deltagare 11 713 801 kr
Deltagarersättning 11 713 801 kr
Etableringsersättning 0 kr
Offentliga kontanta medel tillförda projektet 710 000 kr
Kontanta offentliga medel 710 000 kr
Offentliga kontanta medel från projektägaren 0 kr
Egeninsats 0 kr
Privat medfinansiering

Privata bidrag i annat än pengar 0 kr
Personal 0 kr
Externa  tjänster 0 kr
Resor och logi 0 kr
Utrustning och materiel 0 kr
Privata kontanta medel tillförda projektet 0 kr
Kontanta privata medel 0 kr
Privata kontanta medel från projektägaren 0 kr
Egeninsats 0 kr
Egeninsats enligt gruppundantagsförordning 0 kr


