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Matchning - jobcarving - sociala företag 

Co
 

-Active

Resultat - deltagare        
Hittills har 222 personer deltagit i Co-Active (110 kvinnor och 
111 män), varav 87 personer*  fortsätter att delta i projektet 
medan 135 deltagare har avslutats och gått vidare till: 

Via projektet får deltagarna hjälp att registrera sig som 
arbetssökande hos kommunen och de olika 
bemanningsföretagen. De får även stöd att skriva ett relevant 
CV som man sedan kan stå för. 
- Det är viktigt i arbetet med grupper som står långt från
arbetsmarknaden, till exempel de som varit sjukskrivna under
lång tid och personer som är utrikes födda, säger Therese.

Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö

Låt oss få löpa hela linan ut 
och låt det få ta den tid det tar
ESF-projektet Co-Active som tar slut i december har haft en 
bred målgrupp. Under det första året kom deltagarna i 
huvudsak via Arbetsförmedlingen och stod närmare 
arbetsmarknaden. Deltagare har remitterats från FK och 
Enhet försörjningsstöd.  Trots en fortsatt het 
arbetsmarknad under det andra året var det svårt med 
matchning av deltagarna som nu främst kom från  
Försäkringskassan och varav de flesta var långtidssjukskrivna. 

- När det gäller personer med komplex problematik
måste det få ta den tid det tar för dem att närma sig
arbetsmarknaden, säger Therese Lundgren, projektledare.
Man kan inte skynda på ett resultat, det måste få mogna
fram. För deltagarnas skull önskar hon att de inte skulle ha
så hård press på sig från samhällets sida att skynda på sin
rehabilitering.
- Jag önskar att man kunde låta oss få löpa hela linan ut
och låta det få ta den tid det tar.

Co-Active 
Det Europeiska Socialfonds-
projektet Co-Active startade 
i februari 2016 i syfte att öka 
deltagarens möjlighet till arbete 
genom att utveckla metoder, 
skapa nya arbetstillfällen och 
stödja utvecklingen av sociala 
företag. Sedan dess har nya 
modeller för samverkan 
utvecklats, arbetsuppgifter har 
mejslats fram via jobcarving och 
ett arbetsintegrerat socialt företag, 
Norsjö Fixeria, är etablerat och 
kan bland annat erbjuda 
arbetsträning inom de egna 
verksamheterna. Samordnings-
förbundet Skellefteå-Norsjö är 
medfinansiär.

Målgrupper 
Nyanlända           
Långtidssjukskrivna Arbetslösa

Remittenter     
Arbetsförmedlingen (121 st.), 
Försäkringskassan (78 st.),      
Kommunerna (22 st.), VLL (1 st.)

Resurser
3,5 tjänster i Skellefteå
2,5 tjänster i Norsjö första året 1,5 
tjänst i Norsjö andra året

Aktiviteter
Jobbmatchning
Språkträning 
Motivationsstärkande

Samverkansparter
Urkraft
Norsjö kommun 
Arbetsförmedlingen 
Försäkringskassan          
Västerbottens läns landsting EFS 
Mobackenkyrkan             
Skellefteå kommun

"
"

1) 52 till arbete med lön
2) 3 till studier
3) 35 har fullgjort projektet

     (fortsättning okänd)
4) 38 personer har avbrutit

av känd anledning
5) 7 personer har avbrutit

av okänd anledning

*
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Hantering av resultat 
I projektet Co-Active saknar man ett enkelt 
sätt att mäta resultat. Att flera remittenter 
aktualiserat ärenden har i sig varit en 
utmaning, på så vis att det har komplicerat  
mätningen av resultat. Arbetsförmedlingen 
vill å ena sidan både veta om en person gått 
till arbete och om det är med lönestöd samt 
vilket slags stöd. Försäkringskassan är å 
andra sidan mer intresserad av att veta om 
en person har  lämnat sjukförsäkringen 
eller inte. Dessutom har Dataskydds-
förordningen GDPR som numera gäller i 
hela EU försvårat hanteringen av uppgifter. 
I projektet frågar man sig:  
- Vad får vi samla och hur?
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Aktuellt 
De arbetssätt och metoder som 
arbetats fram i  Co-Active planerar 
man att användas i nytt projekt. 
Urkraft har under hösten skcikat 
in en ansökan till ESF om medel 
för projektet Co-Worker som ska 
genomföras i samverkan med det 
sociala företaget  Rätten Till 
Arbete, RTAS, Försäkringskassan 
och Skellefteå kommun. Målet är 
att deltagarna efter en tids  
arbetsträning och eventuellt 
anställning på RTAS ska kunna 
erbjudas en övergång till den 
reguljära arbetsmarknaden. 

• Acceptance and
commitment therapy,
ACT, tredje generationens
KBT, om att få redskap att
leva i acceptans (inte bota)

• Smärtproblematik

Artikel om projektet Co-Active

Arbetsmetoder i Co-Active 
individuell plan och gruppverksamhet
- Jobcarving
Enligt ansökan till ESF skulle en i personalen i projektet Co-
Active arbeta med jobcarving för en hel målgrupp. Det blev 
istället blivit så att alla handledare arbetat ute på olika företag/
arbetsplatser med jobcarving utifrån individernas specifika behov. 

- Närståendestöd
Anhöriga till långtidssjukskrivna personer involverades i 
rehabiliteringen för att få hemmasituationen att fungera bättre för 
deltagaren. Långvarig sjukskrivning kan innebära påfrestningar även 
för övriga familjen.  

- Föreläsningar varvas med promenad
Eftermiddagsföreläsningar i ämnen som t.ex. ACT, ångestsyndrom, 
smärtproblematik och att leva med aspergerssyndrom varvat med 20 
minuters promenad.

-Friskvård
Yoga, core och styrketräning varje vecka har varit ett sätt för 
långtidssjukskrivna att komma till projektet och steg för steg utöka 
sitt deltagande med ännu fler aktiviteter. 

- Kreativt skapande
Tre eftermiddagar i veckan finns tillfälle för kreativt skapande, såsom 
konst och textil med mera.

- Studiebesök i företag
När besök inte är lämpligt kommer företagen i stället och berättar för 
deltagarna om sin verksamhet vid besök hos Co-Active.

Nyttan med insatser 
Många deltagare har kunnat 
närma sig egen försörjning 
via insatserna. Dessutom 
har projektet bidragit till att 
öka kommunens och  
civilsamhällets kompetens-
försörjning. 

Även anhöriga bjuds in till vissa föreläsningar

Samverkan med vården 
För att kunna stötta personer som 
varit  sjukskrivna under lång tid 
har man i projektet arbetat med 
att utveckla samverkan bland 
annat med fyra Hälsocentraler.     

Kompetensutveckling
Dessutom har handledarna inom 
projektet utbildats i:

Text: Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö
Foto: Olof Palm, Urkraft




