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Projektbeskrivning ResursCentrum 
 
Bakgrund:  
 
Syftet med ResursCentrum är att genom samorganisering och utveckling av redan befintliga 
aktörer avsevärt öka arbetskraftsutbudet och antalet självförsörjande i Lycksele Kommun.   
 
ResursCentrum ska tidigt fånga upp individer som riskerar hamna i utanförskap. Genom 
utvecklade metoder och effektivare samverkan ska deras möjligheter till egen försörjning öka. 
  
Genom uppgradering av ResursCentrum kan vi möta ett ökat behov vi sett av att utreda och 
bedöma arbetsförmågan hos individer som under en längre tid stått utanför arbetsmarknaden. 
Vi har den senaste tiden mött allt fler individer som varken får ersättning från a-kassan och 
eller förlorat sin SGI. Dessa individer vänder sig då vanligtvis till socialförvaltningen p för att 
ansöka om försörjningsstöd och ges ingen möjlighet till rehabilitering eftersom 
socialförvaltningen inte har ansvar eller kompetens på det området. 
 
 Individer som inte har upparbetat, eller förlorat sin sjukdomsgrundande inkomst, blir ofta lågt 
prioriterade på Försäkringskassan och riskerar lång tid i passivitet och bidragstagande. Vi ser 
att med en förstärkning av resurser kan RC möta detta behov genom att arbeta fram ett 
närmare samarbete med socialförvaltningen och Försäkringskassan  
 
En annan del vi vill utveckla är stödet till arbetsgivare som tar emot våra deltagare. Utifrån 
erfarenheter vi gjort under projektet ser vi att möjligheterna för arbetsgivare att ta emot och 
erbjuda arbete/praktik till deltagare ökar om vi kan ge arbetsgivarna mer stöd. Med det avser 
vi annat stöd än subventionerade lönekostnader. Ett sätt är att ytterligare stötta den placerade 
genom täta uppföljningar, men också erbjuda de som handleder utbildning, detta krävs 
speciellt när det gäller individer med funktionsnedsättning och andra utsatta grupper som 
riskerar utestängas från arbetsmarknaden. För att lyckas med detta är en praktiksamordnare 
helt nödvändig. Praktiksamordnarens uppdrag är att på ett effektivare sätt jobba fram fler och 
mer anpassade praktikplatser som kan uppfylla behoven hos både praktikanordnare, 
praktikanter, arbetsgivare och organisationer samt att vara ett stöd både för individen och för 
arbetsgivaren. 
 
Projektmål: 
 Genom att samorganisera och utveckla samverkan av redan befintliga aktörer avsevärt öka 
arbetskraftsutbudet, antalet självförsörjande och främja kompetensförsörjningen i Lycksele 
Kommun. Projektet ska vara ett verktyg för att få fram en modell som passar Lycksele och 
Västerbottens inland för ökad samverkan i en dynamisk organisation som stärker 
medborgarna, motverkar olika typer av utanförskap, och främjar kompetensförsörjning. 
 
 



 
Syfte:  
Skapa fler meningsfulla sysselsättningsmöjligheter till dem som av olika anledningar inte kan 
utföra ett lönearbete på den ordinarie arbetsmarknaden i syfte att öka deras anställningsbarhet 
och möjligheterna till effektiv arbetslivsinriktad rehabilitering.  
Driva arbetsrehabiliterad verksamhet och stärka individens sociala funktions och 
arbetsförmåga. 
 
Målgrupp: 

• Unga vuxna 16-24 år som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden 
• Långtidssjukskrivna 16-64 år 
• Långtidsarbetslösa 16-64 år 
• Funktionsnedsatta 16-64 år 
• Personer med utländsk bakgrund som står utanför dem ordinarie arbetsmarknaden 

 
Avgränsning: 
ResursCentrum ska inte överskrida gränser och ta över samverkande aktörers ansvar.  
 
Förväntade resultat: 
Effektivare och mer förebyggande arbete för att motverka att människor blir beroende av 
samhället för sin försörjning. Att genom projektet skapa en form av ”En-ingångslösning” med 
rätt kompetenser och metoder anpassad för att möta både individers och samverkande aktörers 
behov. En samordnad insats som motverkar kompetensbrist, främjar arbetskraftsförsörjning 
och erbjuder meningsfull sysselsättning till människor som av olika anledningar står utanför 
ordinarie arbetsmarknad. 
 
Strategisk påverkan: 
Resurscentrums syfte är att påverka beslutsfattare och slutanvändare till tätare samverkan och 
individorienterat arbete över myndighetsgränserna. Att med projektet som verktyg skapa en 
förändring på sikt genom att säkerställa att framtagna metoder får genomslag. För att lyckas 
med det kommer vi att kommunicera och förankra utvecklingsarbetet samt kontinuerligt 
rapportera resultat till de samverkande parterna. Därigenom hoppas vi öka möjligheterna till 
implementering av projektet, eller delar av dem.  
 Vi ska förutom att använda utvärderingen för att säkerställa projekt- och effektmål också 
stärka det gemensamma lärandet och understödja erfarenhetsspridningen under och efter 
projekttiden.  
Samverkansaktörer: 
Samverkansaktörer är Arbetsmarknadsenheten, Samordningsförbundet Lycksele LYSA, 
Socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Psykiatrin, PULS, 
Handikappomsorgen, Integrationsavdelningen och primärvården.  
 
Samtliga parter ska på olika sätt vara aktiva inom projektet dels genom ledning och styrning 
men även med olika insatser i genomförandet. För aktörerna finns följande incitament att 
medverka i projektet:  

• Ökad anställningsbarhet, minskad arbetslöshet, 
(Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan) 

• Ökad självförsörjningsgrad, (Socialförvaltningen) 
• Tidigare inträde på arbetsmarknaden, 

(Integrationsavdelningen) 
 



 
 Fler sysselsättningsalternativ, (Handikappomsorgen, Psykiatrin) 
 För att optimera möjligheterna till en varaktig och positiv förändring kommer fokus att 
läggas på samverkan i form av förankring av idéer och lösningar samt strategisk planering för 
fortsatt effektiv samverkan efter projekttiden. Detta arbete kommer att ske på alla nivåer från 
samverkansgrupper på individnivå till chefsnivåer i styrgruppen samt genom tematräffar och 
gemensamma utbildningsinsatser. 
 
  
 
Tillgänglighet: 
Vi har under projekttiden arbetat medvetet med att hela tiden så långt det är möjligt öka 
tillgängligheten till arbetslivet för våra deltagare. Konkret kan det handla om att informera 
individer på sätt som möjliggör att de kan förstå instruktioner, anpassa arbetsställningar och 
eller arbetstid utifrån individuella förutsättningar och överföra kompetens om tillgänglighet 
till de arbetsplatser vi använder i arbetsträningssyfte för deltagare. Vi försöker under 
projekttiden specialisera oss på neuropsykiatriska funktionshinder eftersom det visat sig 
finnas ett stort behov och svårt för individerna med den problematiken att få rätt och anpassat 
stöd.       
 
Jämställdhet: 
Jämställdhetsarbetet är en utmaning för oss som vi hela tiden försöker jobba med. Vi har 
hittills haft fler inskrivna män som är arbetslösa och fler kvinnor som är långtidssjukskrivna. 
Utifrån det jobbar vi mycket med motiverande och vägledande samtal av stödjande karaktär. I 
en del fall har vi tagit med individens partner för att belysa vad som krävs av hela familjen för 
att kvinnan eller mannen ska kunna börja en väg mot egen försörjning efter många år i 
hemmet. Vi arbetar också aktivt när det gäller integrering och har lyckats få ut många med 
utländsk bakgrund i ex instegsjobb. Vi jobbar också aktivt för att bryta kvinnors och mäns 
traditionella val av yrke pga. kön för att på sikt minska könssegregeringen på 
arbetsmarknaden.  
 
 
 
Mål: 
Projektmålet är att skapa en verksamhet som passar Lycksele och Västerbottens inland för 
ökad samverkan i en dynamisk organisation som stärker medborgarna, motverkar olika typer 
av utanförskap, och främjar kompetensförsörjning. 
 
Effektmålet är att deltagarna inom 12 månader ska nå arbete eller studier och därmed öka sin 
egenförsörjning 
 
Uppföljning och utvärdering: 
ResursCentrum utvärderas med lärande utvärdering/följeforskning av European Minds.  
  
Budget: 
Resurser År 2012 År 2013  S:a 2012-2013 
Personal 1 771 200 1 678 800 3 450 000 
Lokal 168 000  168 000 336 000 
Anpassningsmedel 400 000 300 000 700 000 
Summa nettokostnader 2 339 200 2 146 800 4 486 000 



 
Personal: 3st Arbetskonsulenter och 1st praktiksamordnare: 

 
- 1 kopplad mot Integrationsavdelningen som ett led i att fortsätta ISA:s framgångar. 
- 1 kopplad mot ungdomar för att fortsätta ett medvetet arbetssätt kring ungas väg mot 

arbete och studier 
- 1 kopplad mot långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa för att fortsätta med det för- 

rehabiliterande arbetssätt som varit framgångsrikt i C2 och CREA med större fokus på 
flödet. 

- 1 Praktiksamordnare 
 
Anpassningsmedel: 
Medel för att under tiden för insatsen stimulera och skapa ökade möjligheter för individen att 
kunna etablera sig på den ordinarie arbetsmarknaden, men även för utbildnings och 
upplysningsinsatser för arbetsgivare. 
 
 
 


