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Utsikten 
 
Ett unikt projekt med unika resultat 

• En förgrundsmodell när det gäller fördjupad myndighetssamverkan 
• Ett kompetent team som är samlokaliserade sedan sommaren -06. Vi arbetar med unga 

vuxna som har behov av extra stöd och hjälp för att få förankring på arbetsmarknaden 
eller komma igång med studier. 

Målgrupp 
• 18 – 30 år 
• Aktuella hos minst 2 av våra moderorganisationer och av dessa bedöms ha behov av mer 

stöd än de kan ge i andra samverkansformer. 
• Inte inne i ett aktivt missbruk 

Målgruppen- utsatt och belastad 
• Asperger, en del i kombination med ADHD 
• ADHD 
• OCD, PTSD 
• Schizofreni, lätt utvecklingsstörning,Borderline m fl personlighetsstörningar, ångest, 

depressioner, bipolaritet, psykoser, social fobi, ätstörningar, sömnstörningar, missbruk, 
kriminalitet.  

Arbetssätt  
• Sekretessmedgivande 
• Behovsbedömning av coacher från 4 myndigheter 
• Kartläggning 
• Individuell handlingsplan 
• Insatser 
• Studiebesök i vägledningssyfte 
• Praktik/arbetsträning 
• Täta uppföljningar 
• Anställning eller studier 

Metod 
• Individen i fokus 
• Samlokalisering 
• Gemensamt ansvar 
• Nära och långvarig coaching 
• Helhetssyn 
• Nätverksträffar 
• Motiverande samtal 
• rePULSE 
• Två coacher per deltagare 

Framgångsfaktorer 
• Samlokalisering som leder till gemensam behovsbedömning, samsyn, tydligare gemensamt 

ansvar än vid samverkansträffar, tillgång till alla enheternas utbud utan dröjsmål 
• Nära kontakt under en lång tid 
• Uppriktighet och stöd till arbetsgivarna 
• Helhet 

Resultat 
• September 2010   67,74% 
• Mycket bra resultat med denna målgrupp som har en komplex problematik 

 
På konferensen deltar Ingrid Selin, Johan Söderström, Inger Burman och Elin Pettersson.  



Sesam 
 
Målgrupp 
Unga vuxna i Umeå 16-25 år som inte kommit in på den ordinarie arbetsmarknaden, har ungdomen 
sin ersättning från Försäkringskassan kan de vara upp till 29 år. Förväntat antal platser är 65 st. 
per 20-veckorsperiod.  
Målgruppen är särskilt utsatt i utanförskap där följande faktorer kan utgöra en del av 
förklaringen till detta: 
• Bristande skolunderbyggnad 
• Etnisk bakgrund 
• Funktionsnedsättning 
• Koncentrationssvårigheter 
• Instabila familjeförhållanden 
• Negativ kamratpåverkan 
• Osäkerhet och låg självkänsla 
• Traumatiska händelser 
• ”Vilsna själar” 
 
Syfte och målsättning 
Syftet med Sesam är att öka ungdomarnas anställningsbarhet samt förbereda dem för studier 
eller annan verksamhet. 
Sesams mål är att stärka deltagarnas självförtroende och självkänsla genom att utveckla 
ansvarstagande, yrkeskunnande, initiativkraft och samarbetsförmåga. Deltagarna skall bli 
medvetna om sina resurser, utvecklas som individer och hitta vägar vidare till arbete, studier 
eller annan verksamhet. De skall också öka sin kunskap om vad en sund livsstil innebär. 
 
Metod/arbetssätt 
Inlärningen i Sesam intern baserar sig på den pedagogiska metoden learning by doing, d v s att 
lära genom att göra. Learning by doing är en aktivitetspedagogik där teori, praktik, reflektion 
och handling hänger ihop. Kunskap måste kunna bli till nytta och ha verklighetsanknytning. Vi är 
måna om att ungdomarna skall känna att det de gör är meningsfullt och att de fyller en funktion. 
De uppgifter som deltagarna utför kommer löpande att följas upp av handledaren och respektive 
deltagare. Tillsammans reflekterar man över resultatet, vad deltagaren lärt sig och med vilken 
inställning uppgiften genomfördes. 
Vi arbetar med individanpassad utbildning där deltagarna får arbetsuppgifter som pedagogen vet 
att de kan klara av så de får känna att de lyckas och kan utvecklas. Vi arbetar i små grupper där 
pedagogen alltid finns tillhands för att vägleda och ge feedback.  
Vid kontinuerliga samtal med deltagarna ger pedagogen återkoppling till vad ungdomarna 
utvecklats inom och deltagaren själv får sätta upp nya delmål som sedan följs upp. 
Avslutningsvis efter 20 veckors utbildning får deltagarna skriftliga intyg vad de utbildats inom 
samt en personlig del där det står om deras styrkor. Ett väldigt uppskattat intyg av ungdomarna. 
 
De aktörer som avses samverka i projektet är: 

• Ungdomstorget 
• Arbetsförmedlingen 
• KFUM Umeå 
• Stiftelsen Stegen 
• Arbetsgivare inom Umeå arbetsmarknadsområde 

 
På konferensen deltar Maria Andersson och Birgitta Bjuhr.  



Kvinnsam 
 
Kvinnsam är ett projekt som tydliggör att de nationella jämställdhetspolitiska målen även ska nås 
hos kvinnor som invandrat från krigshärjade länder. Många av dessa kommer från regioner där 
kvinnor är underordnade män och har i sina hemländer haft sämre tillgång till utbildning, arbete 
och egen ekonomi. Tyvärr har flytten till Sverige för många inte inneburit en ökad egenmakt och 
anställning. 
Kvinnsam innebär utbildning och anställning. Insatserna är utformade i stor delaktighet av 
målgruppen och kommer att levereras av personal som har genomfört den långa resan från 
hemland till arbete och egenförsörjning i Sverige. Utbildning kommer att fokusera på att minska 
kunskapsklyftor vad det gäller språk, IT, samhälle, hälsa och miljö. Arbetsstället som etableras 
ska bl.a. att med informationsinsatser inom miljö, skapa en hållbar utveckling i socialt utsatta 
områden. Således är Kvinnsam ett utvecklingsprojekt som beaktar jämställdhet, integration, 
ekonomisk, social och miljödriven utveckling.  
 
Målgrupp 
Målgruppen är invandrade, långtidsarbetslösa kvinnor som är beroende av försörjningsstöd. 
 
Syfte 
Att de nationella jämställdhetspolitiska målen även skall omfatta målgruppen. 
Att skapa en metod för ökad inkludering av målgruppen på arbetsmarknaden. 
 
Metod 
6 månader lång preparandutbildning med riktade och anpassade utbildningsinsatser som sedan 
följs av en 12 månader lång anställning i ett socialt arbetsställe. I projektledningen finns 
anställda som talar målgruppens modersmål. Alla deltagare får en elevdator. 
 
Samarbetspartners 
Samordningsförbundet i Umeå, Arbetsförmedlingen i Umeå, Arbetsförmedlingens HK och 
Socialtjänsten. 
 
På konferensen deltar Fritz Sprung, Cecilia Sandén och Maryam Osman.  
 

 
Norrsken 

 
Norrsken är ett treårigt projekt vars målgrupp är arbetssökande kvinnor och män som är 16-64 
år och som bor i Piteå eller Arvidsjaur. Projektet vänder sig även till de arbetsgivare som vill 
hitta idéer och nya former för rekrytering. 
 
Projektets syfte är att: 

• Minska utanförskapet för personer som är långt ifrån arbetsmarknaden. 
• Bidra till att kvinnor och män i Arvidsjaur och Piteå kommuner utvecklas genom ett 

personligt lärande via praktik, studier och personlig utveckling. 
• Öka arbetskraftsutbudet inför framtida arbetskraftsbehov i kommunerna och därmed i 

regionen. 
• Bidra till att trygga arbetskraftsförsörjningen såväl inom den offentliga sektorn som 

inom det privata näringslivet. 



Vår metod 
I projektet använder vi ett individcentrerat arbetssätt. Hela metodmodellen bygger på att alla 
insatser utgår från varje individs behov och förutsättningar. Viktigt är att alla bereds till 
aktivitet i en omfattning som är rimlig, alla ska kunna delta till 100 % av sin förmåga, även under 
sjukskrivningar. 
Ledande begrepp är:  

• Empowerment 
• Lösningsinriktat arbetssätt 
• Helhetssyn 

 
Samarbetspartners 
Norrsken är ett samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Piteå och Arvidsjaur kommun. 
Projektet delfinansieras av Europeiska Socialfonden, ESF.  
Samverkansaktörer internt inom Piteå kommun är Förvaltningen för arbetsmarknad och 
vuxenutbildningen samt Socialtjänsten. Kommuninterna aktörer i Arvidsjaur är Socialtjänsten, 
Kommunledningskontoret, Personal samt Ideum som motsvarar en kommunal 
arbetsmarknadsenhet. Arbetsförmedlingen i Piteå och Arvidsjaur samt Försäkringskassan i 
regionen kommer att medverka. 
 
Vi som ska delta vid konferensen är: Ylva Lindström projektledare, Viktoria Wikström 
projektmedarbetare/vägledare och Christina Lundström intern projektledare/vägledare i 
Arvidsjaur. 
 

 
Steget vidare 

 
I Umeå finns ett relativt nystartat samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Umeå kommun och Landstinget. Projektet heter "Steget vidare" och startade 
110301 och medfinansieras av Samordningsförbundet i Umeå och ESF. Vi är totalt 11 personer 
som arbetar i projektet.  
 
Målgrupp  
Projektet Steget vidare riktar sig till kvinnor och män i åldrarna 25-64 år, med en sammansatt 
problematik som är i behov av en sammansatt rehabilitering. De finns bland följande målgrupper:  

• Utförsäkrade  
• Sjukskrivna med försörjningsstöd (0-klassade)  
• Arbetssökande med en sammansatt problematik.  
• Arbetssökande som tidigare har varit sjukskrivna 
• Arbetslösa med stadigvarande sjukersättning.  

 
Syfte 
Projektet syftar till att möta behoven hos män och kvinnor med sammansatt problematik för att 
lyckas med sin arbetslivsinriktade rehabilitering. Denna rehabilitering syftar till att deltagarna 
bryter sitt utanförskap och får ett arbete, når egen försörjning och blir en deltagande part i 
samhället.  
Projektet vill även utveckla samverkan mellan deltagande organisationer i deras arbete gällande 
arbetslivsinriktad rehabilitering för individer med sammansatt problematik.  
 
Metod 



Gruppverksamhet med teman kring arbete och studier, hälsa och vardagsrutiner. Individuell 
planering och samtal efter behov. Arbete pågår med att upparbeta metoder för 
arbetsgivarkontakter, bedömning av arbetsutbud samt att på ett strukturerat sätt arbeta med 
en behållarfunktion som ska stötta individen när den har gått till arbetet eller studier. 
 
Samarbetspartners 
För att möta behoven hos män och kvinnor med en sammansatt problematik behövs ett 
sammansatt stöd från de viktigaste rehabiliteringsaktörerna. De är hälso- och sjukvården som 
ansvarar för medicinsk rehabilitering, Arbetsförmedlingen som ansvarar för yrkesinriktad 
rehabiliteringen för arbetslösa, socialtjänsten som ansvarar för social rehabilitering och 
Försäkringskassan som ansvarar för att samordna rehabiliteringen. Umeå kommun bedriver även 
rehabiliteringsverksamhet för arbetslösa genom VIVA resurs (Vägledning Introduktion Vuxen 
utbildning Arbete). I Steget vidare kommer dessa organisationer att samverka tillsammans med 
Samordningsförbundet i Umeå och andra verksamheter och projekt i Umeå Kommun. Steget 
vidare har även som målsättning att ta fram nya metoder för samverkan med arbetsgivare.  
 
På konferensen deltar Christina Wincent – Hälsocoach, Peder Nyman – Företagscoach, Mia 
Lindberg – Socialpedagog och Jonas Lundh – Utvecklingsledare. 
 

 
Ungdomstorget 

 
Samverkanspartners  
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten försörjningsstöd och dagligverksamhet, 
Ungdomscentrum och Viva Arbete Unga.  
Även KFUM, Stiftelsen Stegen och Ungdomshälsan ingår i samverkan.    
 
Ungdomstorget är ett samverkansprojekt som utgår utifrån SKLs tanke om ”en dörr in”.  
6 kommunala och statliga verksamheter ingår i samverkan kring unga 18-25 år (i vissa fall 16-29 
år), i behov av särskilt stöd inför egen försörjning. 22 av de 29 projektmedarbetarna är 
samlokaliserade, vilket varit en stor framgångsfaktor i projektet. En annan framgångsfaktor har 
varit det introduktionsprogram ungdomen erbjuds. Syftet med ett introduktionsprogram är att 
skapa en gemensam arena där gott bemötande, information, observationer samt kartläggning, 
individuella - och flerpartssamtal ligger till grund inför en gemensam bedömning och planering. 

 
Vårt uppdrag är att under tidens gång jobba fram metoder och rutiner som på ett snabbt, enkelt 
och effektivt sätt underlättar den gemensamma bedömningen och samordningen av insatser. 
Insatser som erbjuder ungdomen en pricksäker planering i riktning mot arbete eller studier. 

  
Under de 2 år projektet varit aktivt har samverkan utvecklats utifrån en teamorganisering. Där 
två team stödjer unga i behov av försörjningsstöd och ett team unga i behov av 
aktivitetsersättning. Hittills har drygt 600 unga utifrån målgruppen fått en handlingsplan med en 
eller flera arbetslivsinriktade insatser. Landstinget har alltmer blivit en aktiv part, och inför en 
vidareutveckling ses de som en självklar aktör. Vår vision är att se hela människan genom att 
koppla ihop arbetslinjen med hälsoperspektivet. 

 
 
 



Ungdomstorget styrs av en styrgrupp. Den operativa utvecklingsprocessen leds av en 
utvecklingsledare. Ungdomstorget jobbar utifrån flera olika kvalitativa och kvantitativa 
målnivåer. Över tid har också ett styrkort jobbats fram med utgångspunkt att skapa tydliga 
riktlinjer.  

 
 
Vi tror att Ungdomstorgets verksamhet genom samlokalisering och samverkan förebygger 
utanförskap och skapar ett mervärde för den enskilde men även förebygger missförstånd mellan 
de s.k. stuprören. Vi ser också att samverkan öppnar upp för individuella och anpassade lösningar, 
hjälper till att identifiera brister och finna nya arbetsformer. Det i sin tur ger ökad 
arbetstillfredsställelse och delaktighet, kunskapspåfyllnad och utveckling 

 
Från Ungdomstorget kommer Katarina Hansson,  
 

 

Arbetsmarknadstorget 

Projektet Arbetsmarknadstorget ska hjälpa unga vuxna som stått utanför arbetsmarknaden en 
längre tid. Här ska individen mötas av en samlad kompetens vilket underlättar träffsäkerheten 
av planering och insatser 
 
I lokalen på Hörnellgatan 17 i Skellefteå finns representanter från olika myndigheter samlade: 

• Arbetsförmedlingen,  
• Försäkringskassan,  
• Socialtjänsten,  
• Arbetsmarknadsenheten,  
• Gymnasiekontoret  

 
Projektet Arbetsmarknadstorget vänder sig till arbetslösa ungdomar i åldern 16 – 29 år med 
fokus på gruppen 16 – 24 år. De ska bedömas vara i behov av mer stöd och hjälp för att komma ut 
i arbetslivet än vad respektive organisationer kan ge var för sig. Deltagarna kommer till 
Arbetsmarknadstorget via remiss från handläggare i någon av huvudorganisationerna. 

Syftet med projektet är att skapa en sammanhållen mötesplats där arbetssökande unga med 
behov av särskilt stöd kan få det stöd de behöver: 

• Erbjuda stöd som ökar möjligheterna att komma ut på arbetsmarknaden 
• Skapa möjligheter och stöd så att livet blir bra. 
• Möjlighet att testa sina förutsättningar 

 
Här finns möjlighet att: 
• Testa sin förmåga 
• Påverka hur du vill ha det  
• Marknadsföra sig 
• Se vad arbetslivet innebär 
• Få det stöd som behövs 
• Prata om sina funderingar 
• Skapa vägen för framtiden 

 
 



Allt planeras utifrån varje individ: 
• Kartläggning 
• Handlingsplan 
• Stödsamtal 
• Handledning 
• Studiebesök 
• Praktik med stöd 
• Vägledning 
• CV/ personligt brev 

Viktigt att se helheten hos varje individ och varje individs unika förutsättningar 
 
På konferensen deltar Margaretha Larsson och Kenneth Sundberg.  
 

 

Spira Utvecklingstrappan 

"Spira-Utvecklingstrappan" stödjer den arbetslöse eller sjuke deltagaren i en process att öka sin 
anställbarhet genom att analysera sitt nuläge, sätta mål och göra handlingsplan. Parallellt byggs 
självförtroende och hälsa upp, och kunskaperna om företagsamhet ökar, bland annat genom 
praktik.  
SPIRA - processen handlar om att med ett systematiskt arbetssätt främja den enskilde 
deltagarens arbetsmarknadskompetens. För att orka söka arbete är det viktigt att må bra såväl 
fysiskt som psykiskt och vara rustad inför nya utmaningar. 
 
Med en ny metod "Utvecklingstrappan" ska projektet möjliggöra för deltagaren att utifrån sina 
förutsättningar komma in och få fotfäste på arbetsmarknaden. Parallellt löper två moduler som 
ska ge kunskaper om hur man driver sin personliga utveckling mot det individuella målet:  

• Livsstilskompetens 
• Arbetsmarknad/Företagande/Projekt  

Projektet vänder sig till:  

• Helt eller delvis arbetslösa sedan minst 1 år  
• Helt eller delvis sjukskrivna 
• Personer med sjuk- eller aktivitetsersättning 
• Personer med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen 

På konferensen deltar Carina Åman, Mikael Larsson, Jenny Karlsson Stigsdotter och Maria 
Augustin.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Sociala Entreprenörshuset 

Projektet Sociala entreprenörshuset ska skapa effektiva stödstrukturer för etablering och 
fortlevnad av socialt företagande. Stödstrukturen ska utgöra ett viktigt komplement till redan 
befintliga åtgärder i strävan att skapa tillväxt i regionen och ge möjlighet till arbete åt alla. I 
projektet vill vi kombinera utbildningsinsatser, rådgivande funktioner kring socialt företagande 
och lärande i praktiskt arbete i syfte att underlätta uppkomst och fortlevnad av sociala företag.  
 
Arbetsmodell 
Aktiviteterna i Sociala entreprenörshuset ska leda till att grupper som tidigare startat företag i 
begränsad omfattning ska kunna och våga ta steget till egenanställning. För att både kunna och 
våga starta företag behöver man sakkunskap, tro på sin affärsidé och inte minst ha en tro på sin 
egen förmåga. I korthet ser vi ikraftgörandet som den process som gör att man kan skaffa eller 
utnyttja de kunskaper, färdigheter och den inställning som behövs för att hantera en föränderlig 
värld med de förutsättningar man har. Ikraftgörandet utgör därför grunden för hur 
aktiviteterna i det Sociala entreprenörshuset sker och hur mötet mellan både personal och 
deltagare ska ske. 
 
Syfte med projektet är att skapa effektiva stödstrukturer som leder till att deltagare har 
förmåga att starta och driva livskraftiga sociala företag. 

Medfinansiärer är Kommunledningskontoret och Samarbetspartners är 
Arbetsmarknadsenheten, Föreningarnas hus i Skellefteå, Innovation Västerbotten, Solkraft 
Skellefteå kommun Enheten för Försörjningsstöd, Sunderby folkhögskola och Tillväxt 
Skellefteå. 

På konferensen deltar Violetta Öhman. 
 

 
 MedUrs 

MedUrs är en vidareutveckling av Spira och KomMed för stöd och motivation i ett tidigt stadium 
vilket blir utgångspunkt i vårt direkta förhållande gentemot deltagarna. Det handlar om balansen 
mellan kraven på deltagarna, deltagarnas kontroll över den egna livssituationen och det samlade 
stöd som ges från de som arbetar i direkt kontakt med deltagaren. Dessa viktiga byggstenar 
genomsyrar vår samarbetslösning: 

• Motivation som grund 
• Aktiv rehabilitering 
• Balans krav – kontroll – stöd. Då uppnår vi en aktiv medverkan där individen klarar att 

hantera de utvecklingssteg som arbetsrehabilitering medför 
• Hela individen – person, social situation, arbete – hela individen i fokus 
• Egenmakt – våra erfarenheter visar att inga insatser får varaktig effekt om inte 

deltagaren själv känner att de äger processen 
• Meningsfull sysselsättning, en rehabiliterande kraft i sig 
• Stabilitet – stöd som finns med under en längre tid genom de olika faserna 

 
 
 
 
 



Målgrupp 
Kvinnor och män med lång sjukfrånvaro från arbetsmarknaden. Samtliga är på väg att erbjudas 
Arbetslivsintroduktion hos AF och sedan vidare insatser. Deltagande i MedUrs inleds med fördel 
medan individen fortfarande är kvar hos Försäkringskassan. 
 
Genom motivation, egenmakt, långsiktigt stöd och meningsfull sysselsättning ska individernas väg 
tillbaka till arbetsmarknaden förbättras. Förväntade resultat är att deltagarna kommit närmare 
arbetsmarknaden, att samverkan mellan projektpartnerna har ökat samt att vi genom forskning 
identifierat de verksamma faktorerna i lyckad arbetsrehabilitering. 
 
Partners i projektet är Urkraft, Medlefors, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Samordningsförbundet i Skellefteå och Skellefteå Kommun. 
 
I denna gemensamma satsning kombineras och vidareutvecklas två verksamma modeller; Urkrafts 
KomMed-modell med Medlefors Spira Utvecklingstrappan. 
 
Projektet representeras här på konferensen av Christina Wiklund och Katrin Lundmark. 
 

 
Gemensamma Krafter 

Framtid i Norr AB arbetar nu med aktiviteten Gemensamma krafter, på uppdrag av Consensus. 

Arbetet går ut på att coacha långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna mot sysselsättning och 
egen försörjning. 

Vi har bara 8 platser, och deltagare blir utvalda av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och 
Älvsbyns kommun. 

Projektet representeras här på konferensen av Agneta Andersson. 

 

 

 

 
 
 
 

 


