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Ansökan om medel till Aktivitets- och Sysselsättningscoach till MySam från 
Samordningsförbundet Skellefteå- Norsjö 

 

 
MySams uppdrag  
MySam samordnar och sammankallar aktuella myndigheter/instanser för samarbete runt den enskilde 
som har bedömts vara i behov av samordnat stöd från fler än en myndighet/instans. Samverkan genom 
samarbetsmöten med individen i fokus där de olika myndigheterna deltar och bidrar med insatser utifrån 
respektive myndighets/instans uppdrag. Samverkan sker främst med Hälso- och sjukvården; 
primärvården och psykiatrin, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, men även med biståndsbedömare, 
Solkraft, Personligt ombud, Särskilt stöd och habilitering, socialtjänsten distrikt, privata arbetsgivare, 
Skellefteå kommun, arbetsmarknadsenheten. 
 
Målgrupp 
Personer 30 år och äldre som är i behov av samordnat stöd från två eller fler myndigheter och som har 
eller riskerar att hamna i behov av långvarigt försörjningsstöd. Bedömningen att det finns ett behov av 
samordnat stöd från flera olika myndigheter kan vara av fysiska, psykiska, intellektuella, sociala 
och/eller arbetsmarknadsmässiga orsaker. Det ska finnas en önskan hos individen ett erhålla samordnat 
stöd från de olika myndigheterna/instanserna. 
 
Målsättning 

• Målsättningen är att erbjuda ett samordnat stöd och insatser som ökar möjligheten för deltagarna 
att ta steg närmare egen försörjning och motverka behov av långvarigt försörjningsstöd.  

• Deltagarna ska uppleva att deras medverkan i samordnad samverkan bidragit till en positiv, 
långsiktig och hållbar personlig utveckling  

 
Organisation 
Från 1 januari 2016 tre medarbetare på heltid, soc sekr Birgitta Meijer och soc sekr Eva Jakobsson och 
Eva Hedlund, som tillsammans handlägger, samordnar och organiserar samverkansarbetet inom ramen 
för MySam.  
 
MySam har kontaktpersoner från Arbetsmarknadsenheten, Socialtjänsten, Solkraft, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen och Psykiatrin. Kontaktpersonerna bidrar med information och kunskap från den 
egna organisationen vid ärendegenomgångar och med allmän och aktuell information från respektive 
organisation. Vid behov kan kontaktpersonen också fungera som en väg in till myndigheten d v s någon 
som vi kan kontakta vid frågor eller vid behov av samverkan med myndigheten.  
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Deltagarna 
Inom MySams verksamhet möter vi dagligen människor som är i stort behov av myndighetsgemensamt 
stöd. De flesta deltagare lever i en mycket komplex livssituation och många av deltagarna är trots stora 
behov av samordnat stöd i dagsläget endast i kontakt med socialtjänsten, enhet försörjningsstöd, trots att 
behoven är så mycket större än så. Närmare 90% av skulle behöva en behandlande kontakt med 
sjukvården, kan vara primärvården, psykiatrin, specialistvård eller beroendeenheten. Ingen av deltagarna 
är formellt sjukskriven via FK eftersom de är nollplacerade vad gäller sjukpenning och får avslag på sin 
ansökan om samordning via FK med anledning av att de står alltför långt ifrån arbetsmarknaden. 
Arbetsförmedlingens insatser är heller inte aktuella i dagsläget trots att samtliga är arbetslösa, deltagarna 
står i de flesta fall alltför långt ifrån möjligheten att ta emot Arbetsförmedlingens insatser och att 
upprätthålla en planering i samarbete med Arbetsförmedlingen.  
  
Idag samordnar MySam myndighetsgemensam samverkan för 52 personer, trettio män och tjugotvå 
kvinnor, samtliga med en mycket komplex livssituation och en mycket omfattande problematik. 
Remittenter är främst socialtjänsten men även arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och primärvården. 
 
 

Frågeställning, problemformulering 
För att överhuvudtaget komma något närmare Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens tjänster och 
även för att medverka till ökad livskvalitet ser vi ett stort behov att stödja våra deltagare till 
sysselsättning eller aktivitet, en aktivitet som måste vara skräddarsydd utifrån den enskildes behov, 
förutsättningar och situation.  
 
Vissa är i behov av just sysselsättning på en mycket grundläggande nivå, kanske främst av sociala skäl 
och för att skapa en struktur i vardagen. För andra är behovet mer att träna upp sin förmåga i ett 
arbetsliknande sammanhang för att om möjligt kunna närma sig möjligheten att ta del av 
Arbetsförmedlingens insatser och/eller Försäkringskassans tjänster. Andra behöver på en lämplig nivå 
prova sin förmåga för att vi tillsammans ska få svar på om vi kan gå vidare mot Försäkringskassans 
tjänster helt eller till viss del och/eller Arbetsförmedlingens insatser.  
 
Att kunna erbjuda denna form av aktivitet på en mycket grundläggande nivå som är utformad utifrån den 
enskildes behov och förutsättningar är något som vi saknar för att kunna stödja våra deltagare till en 
bättre tillvaro och med målsättningen att i ett senare skede kunna ta del av myndigheternas insatser. 
Solkraft kan till viss del täcka behovet med deras lågtröskelverksamhet, men vi ser att denna insats inte 
kommer att räcka till eller kanske inte passar för alla våra deltagare. Vi behöver hitta alternativa former 
som kan skräddarsys utifrån våra deltagares situation, förmåga och förutsättningar. 
 
Aktivitetscoach 
En aktivitetscoachs uppdrag blir att i nära samverkan med MySam-teamet stödja deltagarna att finna, få 
och behålla lämplig aktivitet anpassad efter deltagarnas behov och förutsättningar. Aktivitetscoachen 
kommer att få jobba med att hitta, följa upp, stödja och dokumentera deltagarnas aktivitet. Viktiga 
samarbetsparter blir Solkraft, Arbetsmarknadsenheten, utbildningsanordnare, föreningar och även 
privata arbetsgivare. Aktivitetscoachen kommer även att få göra studiebesök med deltagarna och i vissa 
fall fungera som ett stöd vad gäller resor till och från aktivitet. 


