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Aktiv24G 
 
Delaktighet och utveckling i arbetsliv och på fritid  
Projektet delfinansieras av Europeiska socialfonden och Umeå kommun. 
 
Målgrupp är vuxna - med eller som haft påtagliga problem med missbruk och 
kriminalitet. Personer som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden och som 
är i behov av en längre tids arbetsrehabilitering. 
 
Idé och syfte med Aktiv24G är att i nära samverkan mellan kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, VIVA och socialtjänstens Individ- och 
familjeomsorgsverksamhet (IFO) samt ett antal socialt inriktade, ideella 
organisationer skapa ett sammanhang där målgruppen kan både ges 
sysselsättning, stöd till en fungerande vardag och fritid.  Deltagarna får 
möjlighet att ingå i ett socialt sammanhang som omfattar mer än dagtid, åtta till 
fem- Det vi kallat Aktiv24-konceptet. 
Genom samverkan med Vindelns folkhögskola så kan deltagarna erbjudas 
individuell kunskapsutveckling 
Syfte med Aktiv24G är att förbättra deltagarens arbetsrehabilitering och ge 
den enskilde bättre förutsättningar att klara sin sociala situation i övrigt, samt 
att avstå från missbruk och kriminalitet 
Bildande av sociala företag är ett delmål för projektet och på sikt kan 
deltagarna ingå i dessa. 
 
Besök gärna vår webbplats: www.aktiv24.nu : där kan ni hitta mer information 
om oss. 
____________________________________________________________  
 

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 

 
Viktigt att se helheten hos varje individ och varje individs unika 
förutsättningar 
 
 

 
Dokumentationsprojekt 
 
"Syftet med projektet är att personalen i de arbetsinriktade verksamheterna 
ska få en större tydlighet omkring hur dokumentation och bedömning ska ske, så 
att varje kund blir mer delaktig genom regelbundna möjligheter till utvärdering 
av sin arbetsförmåga och får mer stimulans till vidare utveckling.  
  
Målet är att ta fram gemensamma blanketter för dokumentation och utvärdering 
för de arbetsinriktade verksamheterna, introducera användningen av 
blanketterna i verksamheterna samt utvärdera om kunder och personal med 
hjälp av dessa upplever förbättring inom områdena tydlighet, delaktighet och 
stimulans till vidare utveckling.  
  
Delmålet är att all kundansvarig personal i de arbetsinriktade verksamheterna 
ska ha fått en mapp/pärm med tydliga mallar för den dokumentation som gäller 
samt fått hjälp med att fylla i de nya blanketterna för varje kund." 
 
 
 
Hälsans Trädgård 
 
Projektet vänder sig till personer som står längst från arbetsmarknaden, 
personer som prövat andra rehabiliteringsinsatser men inte klarat nivån. I 
hälsans trädgård möts personal och deltagare varje dag och utför tillsammans 
aktiviteter som är anpassade för deltagaren. 
 



Vår, sommar och höst utförs praktiska aktiviter i trädgården och växthuset, 
under vinterperioden är aktiviteterna kreativt skapande och kompetensökning i 
samarbete med Solviks folkhögskola. 
Psykiatrin håller föredrag kring psykisk ohälsa med deltagarna, samt att 
samarbete finns med solkraft Tryckeri för att pröva på foto/data hantering. 
 
Viss del av årstiderna utförs aktiviteter ute i naturen, at tvistas i skog och mark 
är läkande när själen mår dåligt. 
 
Hälsans trädgård jobbar både med enskilda aktiviteter och i grupper. 
gruppsammansättningarna pendlar mellan 5-15 deltagare som diskuterar och 
utför aktiviteter tillsammans. Tillsammans planerar man för kommande säsong 
med stöd av personalen. 
 
Avstämmningsträffar sker varje månad med remitenten samt att enskilda samtal 
utförs mellan personal och deltagare när deltagaren så önskar. 
 
Deltagarna ges här möjlighet att träna på att Bara Vara och få känna att man 
duger. 
En viktig del i mötena på Hälsans trädgård är att få bekräftelse för den man är 
och att bli sedd. 
Både växter och människor växer tillsammans och att spegla sig själv i denna 
resa kan leda till nästa steg i ens rehabiliteringsplan. 
 
 
 
Arena Ungdom 
 
Målgrupp: Arbetslösa ungdomar i åldern 16 – 29 år som har t ex medicinska, 
sociala eller psykiska svårigheter och som står långt från arbetsmarknaden. 
Innan de kan komma till ett arbete/sysselsättning, behöver de samordnade stöd- 
och utredningsinsatser från flera myndigheter.  
Samverkan ger:  

• Förbättrat samarbete 
• Kompetensöverföring 
• Bättre överblick för olika insatser 
• Effektivare uppdrag 
• Bättre ”logistik”, tidigare insatser 
• Minimera risken att hamna ”mellan stolarna”. 
• Övergång mellan olika myndigheters ansvarsområden förenklas. 



 

 
 
 
 
Malås IPS-Projekt 
 
Projektet finns för dig som har en psykisk funktionsnedsättning och vill komma 
ut i arbetslivet. Många drömmer om att kunna arbeta och kunna bidra i samhället 
och försörja sig själv på egen intjänad lön. Är du en av dem så kan detta projekt 
vara ett möjligt steg på vägen. 
Vi kommer att arbeta efter en metod som kallas IPS- Individuell Placement and 
Support . Metoden går ut på att man jobbar enskilt men varje deltagare i 
projektet. Vi ska fokusera på dina styrkor och förmågor och sträva efter att 
hjälpa dig att förverkliga dina mål i arbetslivet. Möjlighet till handledning och 
stöd ska finnas för dig i den utsträckning som dina behov kräver det. Stödet ska 
inte vara tidsbegränsat. Målet med arbetet i projektet är att hitta vägar till det 
jobb du drömmer om att arbeta med.  
En funktionsnedsättning behöver inte innebära att man inte kan förverkliga sina 
drömmar, men man kanske måste hitta andra sätt att nå dit och se till att få det 
stöd som krävs. Du besitter massor med förmågor trots att du kan ha svårt med 
vissa detaljer i livet. Vårt jobb är att tillsammans med dig hitta ett arbete som 
fungerar för dig.  
Om du är intresserad av att delta i projektet eller få mer information så ta 
kontakt med. 
Projektledare: Örjan Larsson 070-3083994   orjan.larsson@mala.se 
 



SAMS (Samverkan om sjukvårdsförsäkrade) 
 
Gruppen som saknar sjukpenninggrundad inkomst (SIG) är en grupp som har 
”fallit mellan stolarna”. De är sjuka och har läkarintyg med p.g.a. att de saknar 
SIG får de inte samma stöd för återgång till arbete som de som har rätt till 
sjukpenning. Sannolikt saknar många i den här gruppen arbetsförmåga men många 
skulle kunna hitta vägar till en egen försörjning om det ges rätt förutsättningar.  
Det finns idag inga upparbetade vägar för att stödja den här guppens 
inträde/återinträde på arbetsmarknaden vilket rimmar illa med arbetslinjen och 
full sysselsättning. Det behövs därför ett strukturerat sätt att hjälpa dessa 
människor, det är här SAMS kommer in. SAMS är ett samordningsprojekt mellan 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten. 
Syftet med SAMS, Umeå är att öppna upp samordnande insatser för målgruppen 
”nollklassade” (de som ej har rätt till sjukpenning), där målet är egen försörjning 
för deltagarna. Detta ska ske genom de metoder som tas fram under 
projekttiden och som sedan implementeras i ordinarie verksamet alternativt 
vidareutvecklas i ett fortsättningsprojekt.  

• SAMS är en resurs för att människor som saknar sjukpenning skall få sin 
arbetsförmåga utredd. 

• SAMS ger möjlighet till fördjupad kartläggning och diagnos av 
behovsgrupper som ofta kräver samverkande insatser för rehabilitering. 

• SAMS ger en grund för rehabilitering utifrån en samlad kunskap om 
individens förutsättningar och behov.  

 

 
TUVA – projektet 

TUVA står för Tillvaratagande av Utvecklingspotential och Vilja till Arbete. 
Projekt pågår från 1 februari 2012 till 31 mars 2014.  Projektet får stöd från 
den Europeiska Socialfonden, Samordningsförbundet och Försäkringskassan. 
Projektet vänder sig till personer med en funktionsnedsättning som behöver 
längre tid för att lära sig nya saker. TUVA erbjuder en yrkesutbildning till 
Servicebiträde inom olika inriktningar. Deltagarna ska få chans att förbättra 
sina möjligheter att få ett arbete.   

Yrkesutbildning – Servicebiträde    

• 2-årig utbildning 
• Start april 2012 



• 12 deltagare i åldrarna 20 – 30 år  
• Inriktningar som man kan arbeta emot är barn, äldre  

och fastighetsskötsel/vaktmästeri, snickeri och hästhållning 
• Vill man välja en annan inriktning kan det vara möjligt 
• Kurser på Reveljen, Centrum för vuxnas lärande 
• Till största delen har deltagaren praktik på en arbetsplats inom vald 

inriktning 
• Handledarstöd i arbetslivet 
• Alla får ett intyg på att man deltagit i hela projektet och gått hela 

utbildningen   
• Samtliga deltagare i projektet innehar en aktivitetsersättning från 

Försäkringskassan 
 

Under projektet är deltagarnas förutsättningar och vilja i fokus. Deltagarna ska 
få vidga sina erfarenheter, fördjupa sina kunskaper samt bredda sitt kontaktnät 
i privat- och yrkeslivet.  
Med TUVA vill man minska fördomar och diskriminering i arbetslivet och ge 
deltagarna erfarenhet och öka deras kontaktnät. Målet med projektet är också 
att öka tillgängligheten till arbetsmarknaden för målgruppen. Som slutligt mål vill 
Reveljen implementera yrkesutbildningen i det ordinarie utbildningsutbudet. 
 
Kontaktperson  
Mia Grundström  
Projektledare  
Tfn 070 – 191 05 34  
E-post mia.grundstrom@solleftea.se  
 
 
 
SPIRA Anställningskompetens 
 
Projektet genomförs under tiden 2011-08-01  - 2014-01-31. 
Projektet vänder sig till arbetslösa sedan minst 1 år, helt eller delvis sjukskrivna 
sedan minst 6 månader, personer med hel eller delvis sjuk och 
aktivitetsersättning, personer med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen, 
unga som befinner sig mellan studier och arbetslivet. Ålder på deltagarna är 16 – 
64 år. 
Erfarenheter från tidigare projekt har visat att många deltagare saknar 
”anställningskompetens”, innebärande exempelvis att klara av att ringa och boka 



företagsbesök, presentera sig, passa tider, föra ett samtal mm. Projektet ska 
stärka deltagarna genom att ge dem möjlighet att vara aktiva och delaktiga i sin 
lärandesituation ex att sätta sig in i aktuella, realistiska arbetsmiljöer och deras 
krav.  Samtidigt har det visat sig att det finns ett behov av att få en närmare 
relation med arbetsgivare och deras anställda. Detta i syfte att utbyta 
erfarenheter av vad de ser vara viktigt att ha med sig för att vara 
anställningsvärd. 
SPIRA-processen ska verka för ett främjande av framgångsrika 
arbetsplatsprövningar/praktikplatser. Schemalagda ämnen, personlig handledare 
och det nära samarbetet med arbetsgivare under praktikgenomförande ska 
medverka till att underlätta för ovanstående målgrupper att etablera sig i 
arbetslivet och förebygga utanförskap. 
För att öka egenmakten hos projektdeltagarna finns ett 
tillgänglighetsperspektiv för att alla ska kunna delta i SPIRA 
Anställningskompetens. 
Olika insatser görs för att skapa engagemang kring jämställdhetsfrågor, 
rättvisefrågor och värderingsfrågor. Syftet är att bryta rådande ojämställdhet 
och istället bidra till ett mer jämställt samhälle där deltagares lika möjlighet att 
forma sitt eget liv tas till vara. 
 

Stödstruktur för Sociala Företag 
 
Arbetar med att upprätta en stödstruktur till blivande Sociala Företag. Allt från 
att vara med i idé stadiet tills att företaget  börjar rulla av sig själv. 
Tanken är att fånga och erbjuda människor som idag står långt ifrån 
arbetsmarknaden ett meningsfullt  arbete. Målet är också att skapa ett visst 
antal företag, samt att göra en Q-handbok i ”Stödstruktur i Socialt Företag”  
som är tillgänglig och användbar när projekttiden är över om 2år (2014). 
 
Göte Burström  
Projektledare (Sociala Företag) 
Viva Kompetenscentrum 
Sveagatan 8, Umeå 
070-221 80 08 
 
 
 
 
 



Utsikten 2.0 
 
Projektet är ett samlokaliserat myndighetssamarbete för att hjälpa unga vuxna, 
20-35 år, med särskilda behov. Vi är ett multikompetent team med personal från 
socialtjänsten, psykiatrin och arbetsförmedlingen som även samarbetar med 
andra instanser när behov av detta finns.  I vår metod ingår att hjälpa 
deltagarna utifrån en helhetssyn på människan där bland annat hälsa ingår. Vi 
stöder deltagarnas i deras motivation och utgår från deras egen målsättning.  
Insatserna och stödet från oss leder till ökad arbetsförmåga och 
anställningsbarhet. Målet är att våra deltagare ska nå egen försörjning via 
arbete eller studier. De flesta av våra deltagare har avbrutna gymnasiestudier 
bakom sig och psykisk ohälsa av olika slag är mycket vanligt förekommande. 
Trots att deltagarna har en komplex problematik är vår metod verksam och 
leder i hög utsträckning till att deltagarna når målet egen försörjning samt en 
livsstilsförändring som ger högre livskvalitet.  
 
 
 
Vuxentorget  
 
Samverkan mellan socialtjänst (socialtjänsthandläggare) och Viva resurs 
(arbetsmarknadskonsulent) gällande personer som uppbär försörjningsstöd och 
är arbetssökande.  
 
Vårt arbete har som mål att stödja personer som uppbär försörjningsstöd mot 
egen försörjning i form av ffa avlönat arbete eller studier. Vi arbetar med 
personer som ska stå nära arbetsmarknaden, men även med personer som har 
mer eller mindre behov av rehabilitering i ngn form innan avlönat arbete/studier 
kan vara aktuellt. ”Rätt insats i rätt tid”! Där vi även arbetar med 
subventionerade anställningsformer.  
Socialsekreterare står som huvudman för de personer som aktualiseras till 
vuxentorget, och arbetsmarknadskonsulent står för kartläggning och 
planering/utformande av handlingsplan för den aktuella personen i samverkan 
med socialsekreterare. Denna handlingsplan tar alla inblandade del av, och den 
utvärderas/revideras kontinuerligt. Arbetsmarknadskonsulent har en ”spindel-i-
nätet” funktion, och ser till att handlingsplanen följs, att berörda övriga 
myndigheter gör det dem ska osv.  
Vi har nått goda resultat genom det arbetssätt som vi arbetat fram. 
Ola Lundberg  
Arbetsmarknadskonsulent, vuxentorget Umeå. 
 



 
GIVE 
 
Gender Innovation Vision & Empowerment – GIVE – är ett 
arbetsmarknadspolitiskt projekt som vänder sig till somaliska kvinnor med 
långvarig offentlig försörjning. Projektet är ett jämställdhetspolitiskt projekt 
med ambition att via olika utbildningar höja deltagarnas kunskaper för att 
förbättra deras möjligheter till en långsiktig etablering på arbetsmarkanden. 
Utbildningarna sker framför alla i svenska, IT, hälsa och friskvård, miljökunskap, 
entreprenörskap och samhällsorientering. Deltagarna får dessutom information 
m hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Efter utbildningarna påbörjar 
deltagarna sina praktiker som förhoppningsvis leder till anställningar. VIVA 
Kompetenscentrum, en enhet inom Umeå kommun, är projektägare. 
 
 
MedUrs 
 
I projektet ska vi hitta en arbetsmetod för hur individernas möjligheter till 
egenförsörjning kan förbättras, utifrån hans eller hennes individuella 
förutsättningar. Metoden ska tas fram i en unik lokal samverkan, inspirerad av 
transnationell samverkan, och den ska utgå ifrån forskning och bidra till ny 
forskning om rehabiliteringsprocessens verksamma faktorer. 
 
Projektets målgrupp är kvinnor och män med lång sjukfrånvaro från 
arbetsmarknaden, och lång sjukskrivning hos Försäkringskassan. Samtliga 
kommer att få slut sjukskrivningsdagar och erbjudas Arbetslivsintroduktion hos 
Arbetsförmedlingen och sedan vidare insatser. Vi planerar att börja projektets 
insatser medan de 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 ökat samt att vi genom forskning identifierat de verksamma 
faktorerna i lyckad arbetsrehabilitering. 
 
Partners i projektet är Urkraft, Medlefors folkhögskola, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Samordningsförbundet och Kommunen. 
 
 
 



SPIRA Integration  

Projektet stödjer deltagarna i en process i att öka deras anställningsbarhet 
genom att analysera sitt nuläge, sätta mål och göra handlingsplaner. Parallellt 
byggs självförtroende och hälsa upp. Tilltänkta praktikplatser/arbetsgivare 
identifieras och får nära stöd och handledning med syfte att ytterligare stärka 
deltagarnas möjligheter till anställning.  

Målsättningen är att bidra till att underlätta för kvinnor och män med utländsk 
bakgrund att etablera sig i arbetslivet i form av anställning, eget företagande 
eller studier. 

 
 
 
Resurscentrum 
 
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 för ökad samverkan i en dynamisk organisation som stärker 
medborgarna, motverkar olika typer av utanförskap, och främjar 
kompetensförsörjning. 
 
Syfte:  
Tillskapa fler meningsfulla sysselsättningsmöjligheter till dem som av olika 
anledningar inte kan utföra ett lönearbete på den ordinarie arbetsmarknaden 
och för att öka möjligheterna till effektiv arbetslivsinriktad rehabilitering. 
Bedriva arbetsrehabiliterande verksamhet och stärka individens sociala 
funktionsförmåga och arbetsförmåga. Att förhindra utanförskap genom att 
tidigt fånga upp individer som riskerar hamna i bidragsberoende.  
 
Förväntade resultat: 
Effektivare och mer förebyggande arbete för att motverka att människor blir 
beroende av samhällsförsörjning. Att projektet skapat en Eningångslösning med 
rätt kompetenser och metoder anpassad för att möta både individers och 
samverkande aktörers behov. En samordnad kommunal insats som motverkar 
kompetensbrist, främjar arbetskraftsförsörjning och erbjuder meningsfull 
sysselsättning till människor som av olika anledningar är utanför ordinarie 
arbetsmarknad. 



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. Projektets huvudsyfte är att skapa effektiva stödstrukturer som leder 
till att deltagare har förmåga att starta och driva livskraftiga sociala företag. 
 
 
 
Insteget 
 
Från Umeå, har ej kunnat lämna en beskrivning. 


