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Bakgrund/problemformulering 
  
Flera grupper i Lycksele Kommun har i dag svårt att ”komma in” på den öppna 
arbetsmarknaden och etablera sig där. 
Speciellt ungdomar har svårt vid etableringen i vuxenlivet/arbetslivet. De har pressats in i en 
rundgång mellan tider av aktiviteter inom olika sysselsättningsåtgärder och passiv väntan. 
Många av ungdomarna är beroende av försörjningsstöd, några lever på A-kassa, oftast 
grundad på studerande villkoret d v s 320 kr per dag före skatt. 
Arbetslöshet och utanförskap har effekter på individen, många får dålig självkänsla, saknar 
eller vågar inte sätta upp framtidsmål, har somatisk och/eller psykisk problematik. 
 
Så länge som Lycksele Kommun har fungerat som mottagare av flyktingar har det även 
diskuterats vikten av integrering för denna grupp i det svenska samhället. 
En avgörande del i integreringsarbetet är möjligheten till arbete och sysselsättning.  
En integrerad sysselsättning/arbete ger möjlighet till socialt umgänge och språkträning, samt 
att individen under avdramatiserade förhållanden kan försöka förstå det svenska samhället. 
Samtidigt ges möjlighet att på ett ”naturligt” sätt sprida förståelse för den enskilde flyktingens 
situation vilket väsentligt underlättar möjligheterna till en värdig introduktion och integration. 
 
Arbetsmarknadsenhetens och samordningsförbundets mål och ambition är att medverka till att 
den enskilde individen ökar sin anställningsbarhet. 
I detta arbete är en samordning av rehabilitering, arbetsträning, arbetsprövning, praktik och 
utbildning viktiga aktiviteter i det långsiktiga målet att nå egenförsörjning och en socialt stabil 
situation. 
 
Det individuellt anpassade arbetssättet är vedertaget och etablerat i Lycksele bland annat via 
Arbetsmarknadsenhetens ungdomsverksamhet KUTA och har över år visat på goda resultat. 
 
I projektet kommer detta arbetssätt att användas mot målgruppen.  
Coacherna arbetar med hela målgruppen utifrån individens behov och förmåga, som innebär 
att individen får individuell coachning och under tiden kan ingå i samordningsförbundets 
olika projekt samt hos föreningar, arbetscentrum, Puls osv. Projektet innebär en riktad insats 
till fler individer för att komma vidare mot en egen försörjning och bättre förutsättningar för 
framgång inom bl.a. integrationsarbetet. 
 
Det kommer att innebära att vi bättre tar tillvara den arbetskraft som finns i hela gruppen som 
idag står utanför arbetsmarknaden.  
 



En utökad insats skulle också innebära att platser i offentlig verksamhet och i det privata 
näringslivet i större utsträckning kan användas till arbetsprövning och praktik som ett steg 
vidare mot en anställning och egenförsörjning. 
Dessutom att vi på ett ”naturligt” sätt ger möjlighet för olika grupper av individer att mötas 
under jämställda former med en gemensam målsättning - att öka sin anställningsbarhet. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Syfte 

• Genom myndighetssamverkan öka effektiviteten och kvalitén i arbetet med grupper 
som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden 

• Att underlätta för målgruppen att etablera sig på arbetsmarknaden, eller inom det 
reguljära utbildningsväsendet. 

• Att erbjuda individuell coachning under social träning, arbetsträning och i arbete med 
speciellt prioriterade grupper. 

 
Mål  

• Verksamheten skall hantera: 60 individer -07 
       70  individer -08 

70  individer -09 
• Samtliga deltagare skall ha en påbörjad handlingsplan senast fjorton dagar efter 

anvisningens början. 
• Uppföljningssamtal skall genomföras kontinuerligt med två månaders mellanrum, enl. 

flerpartsmodell, med samtliga individer. 
• Senast 6 månader efter påbörjat arbete på individnivå skall förslag till åtgärd, i 

samtycke med individ, dokumenteras och redovisas för samverkande via 
flerpartsamtal. 

• 50 % av deltagarna skall inom 12 månader ha uppnått självförsörjning (arbete eller 
studier).  

 
Målgrupp  

• Individer i åldern 18-65 år som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden som är i 
behov av rehabiliterande insatser där två eller flera av rehabiliteringsaktörerna är 
berörda. 

• Särskilt prioriterad grupp är unga vuxna, 18 – 35 år med försörjningsstöd  
 
Det kan vara personer med: 

• Psykisk ohälsa 
• Långtidssjukskrivna  
• Unga arbetslösa 
• Utomnordisk härkomst som är arbetslösa 
• Personer med sammansatt och svårbedömd problematik- social, psykosocial och 

somatisk 
 



Metod 
• Genom daglig sysselsättning, social träning, arbetsträning och arbete ge möjlighet till 

nära uppföljning på individnivå. 
• Via samhörighet i ett arbetslag öka känslan av trygghet och förmåga. 
• Genom arbete och sysselsättning öka deltagarens insikt om egenansvar.  
• Samtliga deltagare erhåller en personlig coach. 
• Via ”coachmodell” upprätta individuella handlingsplaner, föreslå och genomföra 

konkreta åtgärder på individnivå. 
• Kontinuerligt genomförande av flerpartsamtal mellan individ och berörda 

myndigheter/organisationer. 
 
 
Genomförande och samverkan 
 
I samarbete med befintliga projekt och organisationer kommer coachning på individnivå att 
genomföras.  Arbetsträning på t.ex. Puls och Arbetscentrum m.fl. för att öka valmöjligheten 
till rätt individuell arbetsträning. 

 Individen remitteras av aktuell myndighet till coacherna  
 Kartläggning av individen och lämplig åtgärd påbörjas. En del individer kan redan 

vara i befintlig åtgärd eller aktuell för en åtgärd. 
 Handlingsplan påbörjas 
 Registrering i SUS 
 Arbetet ska vara processinriktat, lösningsinriktat och leda till en individuell 

handlingsplan där målet är arbete/studier.    
 Styrgrupp tillskapas med representanter frän samverkande organ 

 
 
Tid och aktivitetsplan 

2007 till och med 2009 
Januari 2007  

 Rekrytering av personal/coacher 
 Utbildning i SUS 
 Etablera kontakter med samarbetsparter som har verksamhet riktad mot 

målgruppen 
 Introduktion och planering 
 Metodgenomgång 

 
Februari 2007 …2009 

 Arbete enligt utarbetad metod på individnivå 
 
Utvärdering och resultatspridning 
 
Utvärdering sker utifrån SUS.  
Kontinuerlig utvärdering och skriftlig rapportering sker i samråd med verkställande 
tjänsteman. Skriftlig rapportering till samverkansparter gör halvårsvis.  
Ansvarig för utvärderingen är projekt- ägaren och skall dokumenteras. 
 
 



Jämställdhet 
Målgruppen innefattar båda könen och projektet eftersträvar en jämn könsfördelning 
 
 
 
 


