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Samordningsförbundet Skellefteå KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Stellan Berglund 
 
 
  
Tid: Fredag 22 februari 2013, kl. 09.00. – 15.00. OBS tiden!  
  
Plats: Rum 102, Tulpanen, Stadshuset, plan 1. 
 
 
 

1. Genomgång av protokoll från föregående möte. Se 
bilaga. 
 
Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 
att   godkänna informationen 
 
 

 

2. Val av justerare. 
 
Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 
att   utse                                                till justerare 
 
att   protokollet justeras den                                       
 
 

 

3. Förslag till årsredovisning 2012. Se bilaga.  
 
I förslaget redovisas bland annat förvaltningsberättelse med 
organisationsbeskrivning, styrelsens och revisorernas 
arbete samt viktiga händelser, resultatredovisning inklusive 
insatser för målgrupperna och måluppfyllelse, kommentarer 
till 2012 års ekonomiska resultat samt resultaträkning och 
balansräkning, m.m.  
 
I bilaga redovisas styrkort för 2012 med vision, strategi, 
mål, mått och aktiviteter.  
 
Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 
att   godkänna redovisat förslag till årsredovisning 2012 för 
Samordningsförbundet Skellefteå 
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4. Finansiering av 1,0 socialsekreterare i projektet Arbets-
marknadstorget under perioden 2013-01-01 – 2013-08-
31.  
 
Projektet Arbetsmarknadstorget bedrivs under perioden 
2010-09-01 – 2013-08-31 med Skellefteå kommun, 
Arbetsmarknadsenheten, som projektägare. 
Samordningsförbundet medfinansierar projektet med totalt 
8 559 000 kronor under projekttiden. 
 
Samordningsförbundet beslutade 2010-02-26, § 282, att 
godkänna att samordningsförbundet svarar för finansiering 
av 1,0 socionomtjänst i projektet under perioden 2010 – 
2012 med Skellefteå kommun, socialkontoret, som 
huvudman för tjänsten.  
 
Den fortsatta finansieringen av tjänsten under återstående 
projekttid t.o.m. 2013-08-31 skulle socialkontoret svara för.  
 
Mot bakgrund av det överskott, främst på grund av 
minskade projektledar- och hyreskostnader, som redovisas 
för projektet under 2012, kan finansieringen av ovanstående 
tjänst inrymmas i befintlig projektbudget under 2013.  
 
Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 
att   godkänna att finansieringen av 1,0 socialsekreterare 
under perioden 2013-01-01 – 2013-08-31 sker inom ramen 
för redan tilldelad projektbudget  
 
 

 

5. Samverkan med Skellefteå kommun, Arbetsmarknads- 
enheten angående anställning av informatör/ 
kommunikatör via arbetsmarknadspolitiskt stöd.  
 
Samordningsförbundets styrelse beslutade 2012-10-25 att 
uppdra till förbundschef att inhämta ytterligare underlag 
inför den fortsatta beredningen av förslag i syfte att utveckla 
samordningsförbundets insatser inom området 
information/kommunikation, t.ex. när det gäller att 
presentera samordningsförbundets, medlemmarnas och 
projektägares gemensamma aktiviteter samt olika resultat av 
samverkan och samordnade rehabiliteringsinsatser.  
 
I arbetsuppgifterna kan bland annat ingå att utveckla 
samordningsförbundets hemsida (nyheter, artiklar, 
information, sammanställningar, intervjuer/berättelser, etc.), 
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färdigställa samordningsförbundets webbaserade 
aktivitetskatalog för handläggare, chefer, politiker, m.fl., 
skriva och samordna olika projekts nyhetsbrev och övrig 
information, information angående utvecklingen av reguljär 
samverkan mellan myndigheterna, m.m.  

Förslaget som redovisades avsåg viss-tidsanställning av en 
informatör/kommunikatör med arbetsmarknadspolitiskt stöd 
där någon av myndigheterna har arbetsgivarrollen. 

Behovet av ovanstående resurs har även diskuterats och 
bekräftats i Lokala samverkansgruppen. 

Efter dialog med Skellefteå kommuns arbetsmarknadsenhet 
har kommunen åtagit sig arbetsgivarrollen för och 
finansieringen av en tidsbegränsad anställning i form av 
nystartsstöd alternativt särskilt anställningsstöd med 
ovanstående inriktning.  

Utformningen av insatsen har godkänts av 
Arbetsförmedlingen Kultur Media Nord i Luleå. Intervjuer 
med tre personer som kan vara lämpliga för uppdraget 
genomförs v 8.  

Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 
 att godkänna genomförandet av ovanstående 
arbetsmarknadspolitiska projekt 

 
 

6. Implementering av projektet Hälsans Trädgård. Se 
bilaga. 
 
Projektägare för Hälsans Trädgård och utförare är 
socialkontoret (individ och familjeomsorgsavdelningen, 
Solkraft), Skellefteå kommun. Samarbetsparter är 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstinget 
(psykiatriska kliniken), Arbetsmarknadsenheten, Skellefteå 
kommun och Solviks folkhögskola.  
 
Projektperioden är 2010-06-01 – 2013-05-31 Utvärderare är 
Kontigo AB, Stockholm.  
 
Projektets inriktning är arbetslivsinriktad rehabilitering, s.k. 
grön rehabilitering, för långtidssjukskrivna och arbetslösa i 
åldern 18-64 år. Majoriteten av deltagarna är mellan 40-55 
år och står långt från arbetsmarknaden.  
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Projektet kan ses som ett förrehabiliteringsprojekt där 
deltagarna ges utrymme till att öka sin självkänsla för att 
våga ta steget till nästa fas för att nå sitt mål. Många 
deltagare har prövat andra rehabiliteringsmetoder men inte 
lyckats komma till förändring. 
 
Projektet har till årsskiftet 2012/2013 haft i snitt 28 
deltagare inskrivna per månad, På grund av att deltagarna 
behöver lång tid i projektet innan man tar steget vidare 
kommer inte målet om 200 deltagare totalt under 
projekttiden att nås. I dagsläget har 100 deltagare varit 
inskrivna. 
 
Målsättningen att 50 % ska få arbete är inte uppnådd. 
Projektets har trots detta gett ett bra resultat med hänsyn till 
deltagarnas förändrade livssituationer.  
 
Vid mötet med styrgruppen för projekt ”Vuxna 16-64 år i 
Skellefteå” 2013-01-31 konstaterades att det finns ett 
långsiktigt behov av förrehabiliteringsplatser i Skellefteå 
samt att tillgången till en fysisk arbetsplats där 
rehabiliteringsmetoden ”grön rehabilitering” kan tillämpas 
är av stort värde. 
 
En aktuell beskrivning av projektet redovisas i bilaga. 
 
Vid sammanträdet presenteras en redovisning av kostnader 
för fortsatt verksamhet samt projektägarens bedömning.  
 
Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 
att    
 
 

7. Implementering av projektet Arbetsmarknadstorget. Se 
bilaga. 
 
Projektperioden är 2010-09-01 – 2013-08-31. Projektägare 
och utförare är Skellefteå kommun (arbetsmarknads- 
enheten). Samarbetsparter är Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och landstinget.  
 
Projektets inriktning är rehabilitering till arbete/studier för 
ungdomar 16-29 år med behov av samordnade stödinsatser. 
Målgruppen beräknas totalt omfatta mellan 450-900 
ungdomar i Skellefteå. Projektet utvärderas av Valuens AB, 
Umeå. En samhällsekonomisk utvärdering kommer även att 
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genomföras och omfatta 30 slumpmässigt utvalda deltagare.  
 
Bland målsättningarna för projektet kan nämnas att 
minst 50 % av ungdomarna som deltagit i planerade 
aktiviteter får arbete på öppna arbetsmarknaden, med 
eller utan samhällsstöd, eller påbörjar studier.  
 
70 ungdomar har skrivits in på AMT fram till årsskiftet 
2012/2013. 35 av dessa är avslutade, 21 av dessa har 
gått till arbete eller studier. Arbets- och studiemålet är 
därmed uppnått i nuläget. Genomsnittlig deltagartid på 
AMT är 8,5 månader. 
 
En aktuell beskrivning av projektet redovisas i bilaga. 
 
Tillsammans med projektet Utsikten 2.0 och reguljära 
verksamheten SE/Kompare, som bedrivs i samma 
lokaler som Arbetsmarknadstorget, har ett antal 
förutsättningar för verksamhet enligt modellen ”En 
gemensam ingång” utvecklats.  
 
Vid mötet presenteras förslag till hur de tre verksamheterna 
kan utvecklas till en långsiktig plattform för reguljär 
samverkan mellan berörda myndigheter samt ekonomiska 
konsekvenser. 
 
Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 
att    
 
 

8. Implementering av projektet Sociala Entreprenörshuset.  
 
Skellefteå kommun, kommunledningskontorets 
arbetsmarknadsenhet, är projektägare för ESF-projektet 
Sociala Entreprenörshuset. Projektet startade 2010-10-01 
och avslutades 2012-12-31.  
 
Vid samordningsförbundets möte 2012-10-25 presenterades 
hittilsvarande resultat i projektet samt projektägarens och 
samverkansparternas syn på det långsiktiga behovet av 
fortsatta insatser och förutsättningarna för en 
implementering av projektet efter 2012-12-31. 
 
Vid samordningsförbundets möte 2012-12-07 uppdrogs till  
förbundschef att avvakta projektägarens åtgärder i syfte att 
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skapa en långsiktig stödstruktur för arbetsintegrerande 
sociala företag i Skellefteå samt att rekommendera 
arbetsförmedlingen att utse en lokal kontaktperson för 
frågor rörande arbetsintegrerande sociala företag. 
 
Projektägaren, Skellefteå kommuns arbetsmarknadsenhet, 
har under februari inlämnat en skrivelse till 
kommunstyrelsen med förslag om att en organisation bildas 
för att samordnat stödja arbetsintegrerade sociala företag, att 
Enheten för arbetsmarknad erhåller finansiering för 
kostnader till en verksamhetsansvarig på halvtid, lokal och 
dator samt att en kommunal strategi och policy för stöd till 
arbetsintegrerade sociala företag tas fram liksom en policy 
för offentlig upphandling med sociala hänsyn.  

Projektägaren och projektets styrgrupp uttalar även ett 
önskemål om att en arbetsgrupp bildas med representanter 
från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Samordningsförbundet, Start och ev. landstinget med 
uppdraget att utgöra en stödresurs för arbetsintegrerande 
sociala företag.  
 
Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 
att   godkänna deltagande i en arbetsgrupp för stöd till  
arbetsintegrerande sociala företag 
 
att   rekommendera berörda myndigheter och organisationer  
att utse kontaktpersoner i föreslagen arbetsgrupp  
 
 

9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samordnad ledning/styrning av projekt. Se bilaga. 
 
De två styrgruppskluster, ”Unga, vuxna 16-36 år” 
respektive ”Vuxna 16-64 år” som bildades i november 2012 
i syfte att utveckla ledning/styrning av projekt i Skellefteå 
har nu haft sina första möten. 
 
Vid sammanträdet presenteras synpunkter och frågor från 
dessa möten samt en sammanställning över den samlade 
projektbilden utifrån ett styrgruppsperspektiv.  
 
I bilaga redovisas de projektrapporter, enligt en gemensam 
projektmall, som samtliga projekt lämnat in som underlag 
inför styrgruppsmötena.  
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10. 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 
att… 
 
 
Informationsärenden 
 
Information/förberedelser inför användningen av i-Pad i 
styrelsearbetet (kl. 09.00). 
 
Information om kommunens sociala investeringsfond. Se 
bilaga. 
 
Uppföljning av KUR-projektet. 
 
Statistik angående offentliga försörjningsformer i 
Skellefteå. Se bilaga. 
 
Slutrapport Arbetsförmågeutredningen. Se bilaga. 
 
SKL:s nätverksträff för ”En gemensam ingång”. 
 
Information från Lokala Samverkansgruppen.  
 
Information från NNS. 
 
 

11. Övriga frågor 
 
Anmälan till SKL:s konferens 14-15 mars 
”Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2013”. Se 
bilaga. 
 
Anmälan till Nationell konferens för finansiell 
samordning i Skövde 10-11 april 2013. Se bilaga. 
 

 

 



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 1 (9) 
 2012-12-07 
 
 
 
Plats och tid   
 
 
 
Beslutande Övriga deltagande 
 

 
 
Utses att justera  Carolina Marklund  Paragrafer 449-459 
 
Underskrifter 
 
 
 
…………………………………………….. ………………………………………………… 
/Bertil Almgren, ordf./Anna Viklund, vice ordf. /Stellan Berglund, sekreterare/ 
 
 
 
……………………………………………..  
/Carolina Marklund, protokollsjusterare/  
 

BEVIS OM ANSLAG 
 
Justering av samordningsförbundet Skellefteås protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla 
 
Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter 
2012-12-07 2012- 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, planeringsavdelningen 
 
 
 
Underskrift ……………………………………. 
 Åsa Lundmark 
 
 
 Utdragsbestyrkande 

Rum E 1, Stadshuset, Skellefteå, kl. 08:30 – 12.00   

 

Bertil Almgren, ordförande   Stellan Berglund, Samordningsförb. 
Kenneth Andersson, ledamot Per Bergman, Socialkontoret 
Helen Edström, ledamot Karin Dahlgren, Socialkontoret 
Carolina Marklund, ersättare   
Sture Andersson, ersättare    
Birgitta Westring-Sandberg,   
ersättare  
Daniel Öhgren, ersättare   
   
    
  
 
 
 
 
 
 



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 2  
 2012-12-07 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

§ 449 
 
Genomgång av protokoll från föregående möte. Se bilaga. 
 
Samordningsförbundet beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
 
§ 450 
 
Val av justerare.  
 
Samordningsförbundet beslutar 
 
att utse Carolin Marklund till justerare. 
 
 
§ 451 
 
Förslag till verksamhetsplan 2013 – 2015. Se bilaga. 
 
I förslaget redovisas inledning, allmänna förutsättningar, beslutad och 
planerad verksamhet 2013 – 2015. För åren 2014 och 2015 redovisas 
övergripande verksamhetsområden. 
 
I separat bilaga redovisas förslaget till styrkort för 2013 med vision, 
strategi, mål, mått och aktiviteter.  
 
Samordningsförbundet beslutar: 
 
att   godkänna redovisat förslag till verksamhetsplan 2013 – 2015 för 
Samordningsförbundet Skellefteå  

 

 

 
§ 452 
 
Förslag till budget 2013 och plan 2014 – 2015. Se bilaga.  
 
I förslaget har beaktats aktuell prognos för 2012 inklusive 
preliminär resultatöverföring till 2013, beslut om statliga, 
kommunala och landstingskommunala medel för 2013 samt 
redovisad verksamhetsplan 2013 – 2015. Förslaget redovisas i 
bilaga till verksamhetsplanen. 
 
Samordningsförbundet beslutar: 

 



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 3  
 2012-12-07 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
att   godkänna redovisat förslag till budget 2013 och plan 2014 – 
2015 
 
 
§ 453 
 
Avtal med Skellefteå kommun angående köp av ekonomisk 
och administrativ service fr.o.m. år 2013. Se bilaga. 
 
Skellefteå kommun har sagt upp gällande avtal och genomfört förhandlingar 
med samordningsförbundet angående förändringar fr.o.m. år 2013.  
 
I det nya förslaget har bland annat beaktats fastställda kostnadsuppräkningar 
inom den kommunala verksamheten, ändrade lönekostnader med anledning av 
personalförändringar hos kommunen samt förändrade lokalkostnader med 
anledning av byte till hyreslokaler på Hörnellgatan istället för Stadshuset.  
 
Sammanfattningsvis innebär förslaget att samordningsförbundets kostnader 
minskar från 18 730 kronor per månad exklusive moms under 2012 till 15 750 
kronor från och med 2013-01-01. 
 
Samordningsförbundet beslutar: 
 
 att   godkänna redovisat förslag till avtal med Skellefteå  
 kommun angående administrativ och ekonomisk  
 service fr.o.m. 2013-01-01 
 
 
§ 454 
 
Ersättning till ledamöter och ersättare i 
samordningsförbundets styrelse fr.o.m. 2013-01-01. Se bilaga. 
 
Nuvarande ersättningar till ledamöter och ersättare i samordningsförbundets 
styrelse baseras på Skellefteå kommuns regelverk och ersättningsnivåer.  
 
Med anledning av att Skellefteå kommuns personalnämnd fastställt nya 
bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda fr.o.m. 2013-01-01 har 
förslag till nya ersättningar för ledamöter och ersättare i samordningsförbundets 
styrelse utarbetats. Förslaget redovisas i bilaga. 
 
Samordningsförbundet beslutar: 
 
att   fastställa föreslagna regler för ersättningar till ledamöter och ersättare i 
samordningsförbundets styrelse fr.o.m. 2013-01-01 



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 4  
 2012-12-07 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 455 
 
Lokal samverkan kring unga med funktionsnedsättning. Se 
bilaga.  
 
Nationella samverkansgruppen har i ett PM redovisat hur Arbetsförmedlingens 
och Försäkringskassans representanter i samordningsförbund ska verka för en 
fortsatt prioritering av unga med aktivitetsersättning.  
 
I skrivelsen betonas även samarbetet med lokala arbetsgivare för att unga med 
aktivitetsersättning ska ges möjlighet till lönearbete.  
 
Vid Lokala samverkansgruppens senaste möte redovisades bifogat PM.  
 
Samordningsförbundens insatser för målgruppen har följts upp genom en 
nationell enkät till samtliga förbund.  
 
Samordningsförbundet har inhämtat ytterligare underlag angående lokala 
insatser för målgruppen inför besvarandet av enkäten. Samordningsförbundet 
Skellefteås svar redovisas vid sammanträdet. 
 
Samordningsförbundet beslutar: 
 
att   godkänna redovisat enkätsvar  
 
 
§ 456 
 
Implementering av projektet Sociala Entreprenörshuset.  
Se bilaga. 
 
Skellefteå kommun, kommunledningskontorets arbetsmarknadsenhet, är 
projektägare för ESF-projektet Sociala Entreprenörshuset. Projektet startade 
2010-10-01 och pågår t.o.m. 2012-12-31.  
 
Vid samordningsförbundets möte 2012-10-25 presenterades hittilsvarande 
resultat i projektet samt projektägarens och samverkansparternas syn på det 
långsiktiga behovet av fortsatta insatser och förutsättningarna för en 
implementering av projektet efter 2012-12-31. 
 

  Samordningsförbundets styrelse beslutade att uppdra till förbundschef att följa 
och återrapportera pågående samverkansprocess i syfte att klarlägga 
förutsättningarna för att etablera en långsiktig stödstruktur för 
Arbetsintegrerande sociala företag i Skellefteå samt att undersöka vilka beslut  

   



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 5  
 2012-12-07 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
som fattats och åtgärder som vidtagits med anledning av Tillväxtverkets rapport 
2011-03-30.  
 
En muntlig rapport angående dessa frågor lämnas vid mötet. 
 
Samordningsförbundets styrelse beslutade även att, mot bakgrund av 
ovanstående underlag, ta upp frågan om samordningsförbundets medverkan i 
tillskapandet av en långsiktig stödstruktur för Arbetsintegrerande sociala företag 
vid kommande sammanträde.  
 
Som bilaga bifogas Tillväxtverkets rapport Att stödja utan att styra. Rapporten 
är producerad på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande 
och ger grundläggande svar på frågor rörande olika myndigheters ansvar för 
stöd till Arbetsintegrerande sociala företag, regelverk rörande upphandling, 
konkurrensfrågor, m.m. 
 
I rapporten presenteras även exempel på samarbete mellan Arbetsintegrerande 
sociala företag och samordningsförbund. 
 
Samordningsförbundet beslutar: 
 
att   notera informationen 
 
att   avvakta projektägarens åtgärder i syfte att skapa en  långsiktig stödstruktur 
för arbetsintegrerande sociala företag i Skellefteå 
 
att   rekommendera arbetsförmedlingen att utse en lokal kontaktperson för 
frågor rörande arbetsintegrerande sociala företag 
 
 
§ 457 
 
Implementering av projektet Hälsans Trädgård  
 
Vid mötet deltog Per Bergman, representant för projektägaren Skellefteå 
kommuns Socialkontor samt projektledare Karin Dahlgren. 
 
Projektet Hälsans Trädgård startade i juni 2010 och pågår t.o.m. 31 maj 2013. 
Projektets inriktning är arbetslivsinriktad rehabilitering för långtidssjukskrivna 
och arbetslösa i åldrarna 16-64 år. Projektet är 3-årigt och genomförs under 
perioden 1 juni 2010 till 31 maj 2013.  
 
Projektägare är socialkontoret, Skellefteå Kommun. Samverkansparter är 
Psykiatrin inom Västerbottens läns landsting, Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan. Projektet finansieras med stöd av Svenska ESF-rådet och  
 



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 6  
 2012-12-07 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
Samordningsförbundet Skellefteå samt deltagarersättningar via 
samverkansparterna. 
 
Fram till december 2012 har 73 personer deltagit i projektet varav 17 erhållit 
arbetet/praktik eller påbörjat studier. De flesta remitteras från 
Arbetsförmedlingen samtidigt som de kan erhålla behandlingsinsatser från 
psykiatrin eller ha kvarstående ohälsa efter utförsäkring och genomförd 
arbetslivsintroduktion. 
 
Totalt beräknas ca 100 personer ha deltagit i projektet fram till maj 2013. 
Antalet är mindre än beräknat enligt projektansökan vilket framförallt kan 
förklaras med längre deltagartider, i genomsnitt 6,7 månader, än vad som antogs 
före projektstarten. Trots färre deltagare än planerat är projektet i fas vad avser 
budgeten.  
 
Projektägaren, Skellefteå kommuns socialkontor, kommer efter årsskiftet att 
analysera förutsättningarna för fortsatt verksamhet ur ett verksamhets-, personal 
och ekonomiskt perspektiv. Förutsättningarna kommer att tas upp i projektets 
styrgrupp och Lokala samverkansgruppen under januari/februari 2013.  
 
Ny information kommer att lämnas till samordningsförbundets styrelse vid nästa 
sammanträde.  
 
Samordningsförbundet beslutar: 
 
att   notera informationen 
 
 
§ 458 
 
Informationsärenden 
 
Samordnad ledning och styrning av projekt i Skellefteå. Se bilaga.  
 
Stellan Berglund informerade om det fortsatta arbetet med samordnad 
ledning/styrning av projekt i Skellefteå. Vid ett gemensamt möte 2012-11-27  
med alla projektägare, projektledare och representanter för samtliga 
myndighetet har arbetssätt, mötesplan och sammansättning av de två 
styrgrupperna för ungdoms- respektive vuxenprojekt fastställts.  
 
Vid mötet deltog även Lars Sundström, Nodansvarig Övre och Mellersta 
Norrland, SPeL, Strategisk påverkan och lärande. 
 
De två första styrgruppsmötena genomförs i slutet på januari 2013. Information 
lämnas till styrelsen vid kommande sammanträde. 
 



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 7  
 2012-12-07 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
Tilldelning av statliga medel 2013. Se bilaga.  
 
Försäkringskassan har 2012-11-19 beslutat att tilldela Samordningsförbundet 
Skellefteå 2 900 000 kronor i statliga medel för år 2013. Det beviljade beloppet 
är samma som förbundet ansökt om. Totalt tilldelas landets samordningsförbund 
273 246 000 kronor.  
 
 
Aktuella projektförfrågningar.  
 
Reumatikerföreningen 
Reumatikerföreningen i Skellefteå har framfört önskemål om särkskilda 
insatser, eventuellt i projektform, i syfte att underlätta för unga reumatiker att få 
arbete. Frågan kommer att tas upp vid ett möte med föreningens ordförande i 
januari 2013. 
 
Handikappavdelningens boendeverksamhet 
Personal och chefer inom handikappomsorgens boendestödsverksamhet har 
framfört önskemål om insatser i syfte att finna en meningsfull sysselsättning för 
vuxna brukare med psykisk ohälsa som finns inom socialpsykiatrins 
verksamhet. Sysselsättningen ska anpassas utifrån den enskilde personens 
förmågor och ambitioner/vilja/önskemål. 
 
Nuvarande planering är att tillsammans med brukarna och personal kartlägga 
vilka aktiviteter/sysselsättnings områden som kan vara intressanta för en 
kommande verksamhet, kartlägga samarbetspartners för verksamheten samt 
hitta lämpliga lokaler. 
 
 
Nätverksträff för samordningsförbunden i norra regionen 8-9 november i 
Skellefteå. Se bilaga. 
 
Samordningsförbundet Skellefteå svarade för värdskapet vid 2012 års 
nätverksträff för samordningsförbunden i de fyra norra länen. Vid träffen deltog 
8 av 11 förbund. Teman för träffen, förutom erfarenhetsutbyte och visning av 
lokal verksamhet, var implementering av projekt i reguljär verksamhet samt 
samordningsförbund som finansiär av och projektägare för ESF-projekt.  
 
Vid träffen presenterades även hittills kända förutsättningar för ESF-
ansökningar kommande programperiod 2014-2020 av handläggare från ESF-
rådet Övre Norrland.  
 
Värd för 2013 års nätverkskonferens den 7-8 november blir 
samordningsförbundet i Sollefteå. 
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Välfärdskonferens 14-16 november 2012 i Göteborg.  
 
Samordningsförbundet Delta, Göteborg, arrangerade en nordisk 
välfärdskonferens i Göteborg den 14-16 november. Syftet med konferensen var 
bland annat att redovisa och jämföra de olika välfärdsmodellerna i norden med 
fokus på samverkan mellan myndigheter. 
 
Samordningsförbundet Skellefteå var inbjuden till konferensen för att presentera 
erfarenheterna av arbetet med ungdomsprojekt enlig modellen ”En gemensam 
ingång.” Stellan Berglund informerade bland annat om den samordning och 
utveckling som skett inom ramen för de tre verksamheterna Arbets- 
marknadstorget, Utsikten 2.0 samt SE/Kompare på Hörnellgatan 17.  
 
 
KUR-projektet 
 
Den 11 december genomfördes det tredje och sista seminariet i KUR-projektet 
på Scandic konferenscenter i Skellefteå. Temat för seminariet var samverkan 
mellan myndigheterna i ett lokalt perspektiv med Angelica Frithiof som 
processledare. 
 
Ett hundratal handläggare och chefer från de fyra myndigheterna 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skellefteå kommun och landstinget 
samt organisationer som arbetar med arbetsinriktad rehabilitering deltog. 
 
Vid träffen diskuterades lokala förutsättningar samt framfördes synpunkter på 
hur samverkan kan utvecklas. Lokala samverkansgruppen kommer att 
genomföra ett uppföljande seminarium våren 2013.  
 
 
Information till Västerbottens läns landsting. 
Stellan Berglund, Samordningsförbundet Skellefteå och Mikael Holmlund, 
Samordningsförbundet Umeå presenterade respektive förbunds uppdrag och 
verksamhet för den socialdemokratiska landstingsgruppen den 19 november i 
Umeå. 
 
 
Information från Lokala samverkansgruppen. 
 
Stellan Berglund informerade från Lokala samverkansgruppens senaste möte 
den 16 november.  
 
Vid mötet presenterades bland annat Försäkringskassans och 
Arbetsförmedlingens vägledning för statliga representanter i 
samordningsförbund när det gäller samverkan rörande ungdomar med 
funktionsnedsättning. 
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Gruppen diskuterade även utformningen av en långsiktig stödstruktur för 
arbetsintegrerande sociala företag samt den fortsatta utvecklingen av 
samordnade insatser för ungdomar i behov av stöd från flera myndigheter 
 
Gruppen diskuterade även aktuella projektansökningar i sin roll som 
beredningsorgan för samordningsförbundet.  
 
 
Information från NNS. 
 
Kenneth Andersson och Stellan Berglund informerade från styrelsens senaste 
möte den 3 december i Stockholm. Ytterligare information finns att hämta på 
NNS hemsida www.nnsfinsam.se 
 
 
§ 459 
 
Övriga frågor 
 
Ändring av sammanträdesdatum.  
 
Samordningsförbundet beslutar: 
 
att   flytta sammanträdet torsdag den 21 februari till fredag den 22 februari.  
 

http://www.nnsfinsam.se/
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Bertil Almgren, 
styrelseordförande 

Ordförande har ordet 

Den 25 oktober 2012 blev jag vald till ordförande för Samordningsförbundet Skellefteå. Jag är glad över 
att ha fått förtroendet att som ordförande leda verksamheten fram till nästa val. 
 
Trots den korta tiden kan jag redan nu se att det finns många glädjande företeelser att lyfta fram, bland 
annat att förbundet har en bred acceptans bland medlemmarna och att den verksamhet förbundet 
medverkar i, både som finansiär och samverkanspart, uppvisar goda resultat. 
 
Förbundet bedriver idag arbete både i och mellan kommuner, på läns- och regional nivå samt på nationell 
nivå genom Nationella Nätverket för Samordningsförbund. Det är också glädjande att Norsjö kommun 
under 2012 ansökt om att få bli ny medlem i förbundet. 
 
Vårt uppdrag är att tillsammans identifiera enskilda individers samlade behov av rehabilitering och 
finansiera samordnade insatser samt genom att främja samarbete och samverkan mellan 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västerbottens läns landsting och Skellefteå kommun säkerställa 
att en väl fungerande rehabilitering kommer till stånd. Den enskilde individens behov utgör grunden för 
de aktiviteter som samordningsförbundet finansierar. 
 
Under 2012 har 13 olika projekt med förbundet som medfinansiär och samverkanspart pågått. Speciellt 
inom området insatser för unga, vuxna i åldern 16–35 år med behov av stöd från flera myndigheter pågår 
ett spännande utvecklingsarbete. Flera projekt i Skellefteå har uppmärksammats nationellt som exempel 
på insatser enligt modellen ”En gemensam ingång”, där kända framgångsfaktorer för samverkan mellan 
myndigheter tillämpas i praktiken. 
 
Måluppfyllelsen inom förbundets fyra prioriterade områden; Individen, Förnyelse/utveckling, 
Arbetssätt/processer och Ekonomi är god. Liksom tidigare år har samordningsförbundet finansierat och 
genomfört kompetensutvecklingsinsatser för personal hos de fyra myndigheterna samt svarat för olika 
informationsinsatser på lokal, regional och nationell nivå. 
 
Avslutningsvis vill jag tacka förbundets styrelse, medarbetare och samverkanspartners för era värdefulla 
insatser och det engagemang ni visat under det gångna året. Tillsammans skapar vi förutsättningarna för 
att ge rätt stöd till de individer som har behov av samordnade insatser. 
 
Bertil Almgren 
Ordförande i Samordningsförbundet Skellefteå 
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1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Sammanfattning 

Måluppfyllelsen inom förbundets fyra prioriterade områden; Individen, Förnyelse/utveckling, 
Arbetssätt/processer och Ekonomi är god samtidigt som underlag saknas för en djupare bedömning av 
individmålet på grund av dels få avslutade projekt samt dels svårigheterna att mäta långsiktiga resultat ett 
år efter avslutat deltagande. 
 
Under 2012 har 13 projekt pågått som medfinansierats av Samordningsförbundet Skellefteå. Motsvarande 
antal 2011 var 10 projekt. 
 
Tre projekt har avslutats under året och tio pågår fortfarande. De tre projekt som utvärderats, Psykisk 
ohälsa och arbetslivet, KUR-projektet samt Sociala entreprenörshuset, uppvisar goda resultat. 
 
Samordningsförbundet har beslutat om finansiering av sex nya verksamheter under året, varav fem avser 
nya ESF-projekt. 
 
Liksom tidigare år har samordningsförbundet genomfört kompetensutvecklingsinsatser för personal hos 
de fyra myndigheterna samt svarat för olika informationsinsatser på lokal, regional och nationell nivå. 
Förbundet har även, tillsammans med projektägare och myndigheter, utvecklat en modell för samordnad 
ledning och styrning av projekt. 
 
Måluppfyllelse 

1. Under perspektivet Individen var målen 2012 att minst 50 % av totala antalet deltagare i samordnad 
rehabilitering har arbete eller studerar 1 år efter avslutad aktivitet samt att 100 % av deltagarna i 
samordnad rehabilitering uttrycker att deras livssituation förbättrats efter avslutad aktivitet. 
 
Av de tre projekt som avslutats under 2012 har endast ett, Sociala entreprenörshuset, avsett rehabilitering 
till arbete och studier för deltagarna. 54 % av deltagarna har blivit självförsörjande inom 90 dagar efter 
avslutad projektperiod, vilket är ett positivt resultat även om endast 2 % blivit självförsörjande genom 
socialt företagande. Resultatet ger dock inte svar på situationen 1 år efter avslutat deltagande. 
 
Av pågående, inte avslutade, projekt redovisar flera lovande resultat vid årsskiftet 2012/2013. 
Tre projekt, Arbetsmarknadstorget, Utsikten 2.0 och MedUrs visar alla preliminära siffror med över 50 % 
av deltagarna i arbete/studier efter avslutat deltagande och en stor andel av deltagarna som uttrycker att 
deras livssituation förbättrats efter avslutad aktivitet. Även projektet Spira Anställningskompetens 
redovisar resultat nära 50 % och goda resultat när det gäller förbättrad livsituation. 

De projekt som fortfarande pågår bedöms inte vad avser ovanstående mål eftersom slutlig utvärdering 
ännu inte är genomförd. 
 
Bedömning 

Målen under perspektivet Individen i samordningsförbundets styrkort bedöms som ännu inte uppfyllda. 
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2. Under perspektivet Förnyelse/utveckling var målen att utveckla gemensam kunskap inom området 
hälsa, arbete och försörjning samt att framgångsrika arbetssätt implementeras i reguljär verksamhet. 
 
Bedömning 

Målet att utveckla gemensam kunskap inom området hälsa, arbete och försörjning bedöms som uppfyllt 
med hänvisning till de resultat som uppnåtts i de tre projekt, Psykisk ohälsa och arbetslivet, KUR-
projektet samt Sociala entreprenörshuset, som avslutats under året, hittilsvarande resultat för övriga 
pågående projekt samt de insatser som samordningsförbundet genomfört inom området information och 
utbildning 2012. 
 
Målet att framgångsrika arbetssätt implementeras i reguljär verksamhet bedöms som delvis uppfyllt. Av 
de tre projekt som avslutats kommer det utbildningsmaterial som arbetats fram i Psykisk ohälsa och 
arbetslivet att användas i de tre samordningsförbundens och myndigheternas fortsatta verksamhet. När det 
gäller KUR-projektet har Lokala samverkansgruppen uppdraget att anordna ett uppföljande seminarium 
våren 2013 där riktlinjerna för det fortsatta arbetet tas fram. Fokusområden i detta arbete är framförallt 
fortsatt kunskapsspridning och utvecklad samverkan i den reguljära verksamheten. 
 
3. Under perspektivet Arbetssätt/processer var målen att utveckla nya former för gemensam styrning 
och ledning av samordnad rehabilitering samt att innovativa arbetssätt prioriteras i samordnad 
rehabilitering. 

Bedömning 

Målet att utveckla nya former för gemensam styrning och ledning av samordnad rehabilitering bedöms 
som uppfyllt med hänvisning till den modell för samordnad ledning och styrning av projekt i form av två 
”projektkluster” för totalt 12 projekt som utvecklats tillsammans med projektägare och myndigheter. 
 
Målet att innovativa arbetssätt prioriteras i samordnad rehabilitering bedöms som uppfyllt med 
hänvisning till bland annat de fem ESF-projekt som samordningsförbundet beslutat att medfinansiera 
under året. Förutom den prövning av projektens nyskapande och innovativa innehåll som sker i Lokala 
samverkansgruppen i egenskap av beredningsgrupp och i styrelsen i egenskap av beslutsorgan prövas 
motsvarande frågor även av ESF-rådet. I flertalet projekt finns även en dialog mellan förbundet och ESF-
rådet. Den metodutveckling som sker i pågående projekt och deltagarnas upplevelse styrker 
bedömningen. 
 
4. Under perspektivet Ekonomi var målet att uppnå en ekonomi i balans samt ett effektivt resursnyttjande 
i ett samhällsekonomiskt perspektiv. 
 
Bedömning 

Målet att uppnå en ekonomi i balans bedöms som uppnått. Avvikelsen mot budgeterade kostnader inom 
projektområdet, med ett överskott på över 2.7 miljoner kronor, beror framförallt på att fler nya ESF-
projekt istället för Finsam-projekt inletts under 2012 samt att kostnaden för Arbetsmarknadstorget blivit 
över en miljon kronor lägre än budgeterat. 
 
Medfinansieringen av ESF-projekt är en medveten prioritering i syfte att skapa en finansiell grund för 
långsiktig, reguljär samverkan fr.o.m. 2013 
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Målet om ett effektivt resursnyttjande i ett samhällsekonomiskt perspektiv bedöms som delvis uppfyllt. 
En uppföljande samhällsekonomisk studie av projektet Utsiktens deltagare, tre år efter den första studien, 
visar på bibehållna, stora positiva samhällsekonomiska effekter. En motsvarande studie för projektet 
Arbetsmarknadstorget har inletts under 2012 och visar också, preliminärt, goda resultat. En färdig rapport 
blir klar våren 2013. 
 
Om förbundet 

Samordningsförbundet Skellefteå är en fristående juridisk person med Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Västerbottens läns landsting och Skellefteå kommun som medlemmar. 
Samordningsförbundet bildades 1 december 2005. 
 
Utgångspunkten är Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och 
förbundsordningen där förbundets ändamål och uppgifter redovisas. Lagens syfte är att ge lokala aktörer 
bättre möjligheter att utveckla och samordna gemensamma insatser samt underlätta en effektiv 
resursanvändning i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 
 
Samordningsförbundet följer lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen 
(1991:900) i tillämpliga delar. Förbundet ska, enlig lagen om finansiell samordning, upprätta årsbokslut 
och årsredovisning senast tre månader efter räkenskapsårets slut samt följa upp vilka resultat som har 
uppnåtts och utvärdera om dessa insatser är effektiva. 
 
Målgruppen är personer i yrkesverksam ålder som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden och 
behöver samordnade insatser för att börja arbeta eller studera. Ett samordningsförbund kan, enligt 
lagtexten, arbeta med all verksamhet som ligger inom myndigheternas samlade ansvarsområde. 
 
Samordningsförbundet har tilldelats 5,8 mkr i statliga och kommunala medel för 2012. Statens andel av 
medlen uppgår till 2,9 mkr, kommunens andel 1 450 tkr och landstingets andel 1 450 tkr. Förbundet 
medverkar i och medfinansierar insatser där Europeiska socialfonden, ESF, står för den huvudsakliga 
finansieringen. 
 
Organisation 

Samordningsförbundet Skellefteå är såväl en organisation som en arena för utveckling av nya metoder 
och arbetssätt. Sektorsövergripande perspektiv, helhetssyn med individen i centrum och ett gott 
samverkansklimat kännetecknar verksamheten. 
 
Uppdraget kräver en aktiv omvärldsbevakning och flexibilitet för att snabbt kunna möta nya behov och 
ändrade förutsättningar. Dessutom krävs god kunskap om målgruppens behov samt respektive 
myndighets uppdrag och förutsättningar. 
 
Styrelse 

Förbundet leds av en styrelse som utses av medlemmarna. Styrelsen består av 4 ledamöter och 4 ersättare. 
Styrelsen har haft följande sammansättning under 2012: 
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Ordinarie ledamöter: 
Gunilla Åström, (s), ordförande  Skellefteå kommun (t.o.m. 2012-04-30) 
Bertil Almgren, (s), ordförande Skellefteå kommun (ledamot fr.o.m. 2012-10-01 - 

ordförande fr.o.m. 2012-10-25) 
Helen Edström, (tjänsteman)  Försäkringskassan 
Kenneth Andersson, (s)   Västerbottens läns landsting 
Anna Viklund, (tjänsteman), vice ordf.   Arbetsförmedlingen 
   
Ersättare: 
Carolina Marklund (tjänsteman)  Försäkringskassan 
Birgitta Westring-Sandberg, (tjänsteman) Arbetsförmedlingen 
Daniel Öhgren (c)   Skellefteå kommun 
Sture Andersson (c)   Västerbottens läns landsting 
 
Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden under 2012: 
2012-02-28 
2012-04-11 
2012-06-21 
2012-09-13 
2012-10-25 
2012-12-07. 
 
En planering- och målsättningsdag har genomförts 2012-10-24. 
Ett medlemssamråd med representanter för huvudmännen/ägarna genomfördes 2012-04-11. 
 
Gunilla Åström/Bertil Almgren och Anna Viklund har utgjort Samordningsförbundets presidium 
tillsammans med förbundschef. 
 
Revision 

Förbundets räkenskaper och verksamhet granskas av revisorer som är utsedda av huvudmännen. 
Försäkringskassan utser revisorer för förbundsmedlemmarna Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 
Försäkringskassan har efter upphandling träffat avtal med revisionsfirman Deloitte AB om revisionen av 
2012 års verksamhet för samtliga samordningsförbund i landet. 
 
Revisionen har haft följande sammansättning: 
Mats Henriksson, Deloitte AB. Ordinarie revisor för medlemmarna Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen 
Yvonne Karlsson, (c), revisor, Skellefteå kommun 
Kjell Edlundh, (s), revisor, Västerbottens läns landsting (avsagt sig uppdraget 2012-10) 
Philip Cohen, (fp), ersättare, Skellefteå kommun 
Anders Westin, (fp), ersättare, Västerbottens läns landsting (avliden under 2012) 
Malin Blom, Umeå (Ernst & Young), sakkunnigt biträde. 
 
Västerbottens läns landsting utser ny revisor och ersättare under 2013 och deltar inte i 2012 års 
revisionsarbete. 
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Förbundskansli 

 
Kansliet har haft följande sammansättning under 2011: 
Stellan Berglund, förbundschef, 40/40. 
Johan Furberg, viss tids-anställning inom IT och administration, 30/40. 
 
Tjänsten som förbundschef köps via avtal med Skellefteå kommun. I arbetsuppgifterna ingår att samordna 
och bereda ärenden till styrelsen, svara för information till och kontakter med andra myndigheter, 
allmänhet, organisationer/föreningar, m.fl., kontinuerligt följa de aktiviteter som förbundet finansierar, 
m.m. 
 
Anställningen inom IT- och administration utgörs av en trygghetsanställning med placering vid 
kommunledningskontorets arbetsmarknadsenhet. Samordningsförbundet har ingen egen anställd personal. 
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att underhålla och utveckla hemsidan för samtliga tre 
samordningsförbund i länet, utarbeta lokal statistik över offentliga försörjningsformer i Skellefteå, Umeå 
och Lycksele, delta i utvärdering och uppföljning, m.m. Kostnaderna för anställningen delas av de tre 
förbunden. 
 
Skellefteå kommuns ekonomiavdelning har under 2012 svarat för administrativ och ekonomisk service 
enligt avtal från 2012-12-07. I arbetsuppgifterna ingår löpande ekonomiredovisning och uppföljning för 
samordningsförbundet som fristående juridisk person samt särredovisning av enskilda projekt 
innefattande bl.a. upplägg och underhåll av förbundets ekonomihantering (ekonomisystem, 
grunduppgifter, budgetmall, etc.), löpande betalning och kontering av fakturor inkl. arkivering av 
verifikat, löpande bokföring, skattedeklaration och momsredovisning till skatteverket, ekonomiska 
delårsrapporter, utbetalning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda, m.m. 
 
Kostnader för lokalhyra (inklusive lokalvård), telefon, porto, kopiering samt användaravgift/PC och andel 
i kommungemensamma datasystem ingår i fastställd ekonomisk ersättning. 
 
Lokal Samverkansgrupp 

Lokala samverkansgruppen (LSG) i Skellefteå är ett strategiskt samverkansorgan för lokal samverkan 
inom Skellefteå kommuns geografiska område mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skellefteå 
kommun och Västerbottens länslandsting när det gäller förebyggande och rehabiliterande insatser inom 
områdena hälsa, arbete och försörjning. 
 
Ett viktigt inslag i förbundets verksamhet är deltagandet i det lokala samarbetet mellan de fyra 
huvudmännen i lokala samverkansgruppen (LSG). Lokala samverkansgruppens uppdrag är bl.a. att 
upprätta en årlig verksamhetsplan som beskriver myndigheternas gemensamma vilja och gemensamma 
aktiviteter i syfte att främja god hälsa, arbetsförmåga och möjlighet till egen försörjning för kommunens 
medborgare. Förebyggande insatser och rehabilitering är prioriterade områden. 
 
Gruppen ska även uppmärksamma grupper som riskerar ohälsa och utanförskap, initiera gemensamma 
insatser över sektorsgränser samt föreslå finansieringsformer. 
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Lokala samverkansgruppen utgör även beredningsorgan för projekt/verksamheter som aktualiseras för 
finansiering hos samordningsförbundet. Gruppen utgör därmed ett viktigt organ som legitimitetsskapare 
för de projekt/verksamheter som finansieras av förbundet. 
Under 2012 har gruppens sammansättning varit följande: 
 
Carolina Marklund,  Försäkringskassan 
Lotta Qvarnlöf Försäkringskassan (ers. För Carolina Marklund fr.o.m. 2012-10-12) 
Astrid Karlsson,  Försäkringskassan 
Anders Eriksson,  Arbetsförmedlingen 
Åsa Wallin,   Arbetsförmedlingen 
Per Bergman,  Skellefteå kommun (socialkontoret) 
Jan Midlert  Skellefteå kommun (gymnasiekontoret) 
Leif Löfroth,  Skellefteå kommun (kommunledningskontorets arbetsmarknadsenhet) 
Rolf Stenvall,  Västerbottens läns landsting 
Catrine Nygren  Västerbottens län landsting 
Stellan Berglund Samordningsförbundet Skellefteå (sammankallande/beredande). 
 
Styrgrupper och projektgrupper 

För varje verksamhet/projekt finns en styrgrupp med representanter från berörda projektägare och 
samverkansparter. Styrgrupperna fastställer projektets syfte och inriktning och anger projektledarens 
befogenheter. Grupperna är ett viktigt instrument för ledning/styrning, information, kunskapsutbyte, 
verksamhetsutveckling samt uppföljning och utvärdering. 
 
Under 2012 har samordningsförbundet, i samråd med berörda parter, överenskommit om en modell för 
samordnad ledning och styrning av pågående projekt. Genom att bilda två s.k. klusterstyrgrupper, ett för 
åtta projekt med målgruppen unga, vuxna 16–35 år och ett för fyra projekt med målgruppen vuxna 16–64 
år, kan en ökad kunskap och helhetssyn utvecklas för den samlade projektverksamheten samtidigt som 
projektorganisationen effektiviseras. 
 
 
Styrelsens och revisorernas arbete samt viktiga händelser 

Styrelsens arbete 
 
De viktigaste besluten och viktiga punkter vid respektive sammanträde redovisas nedan. 
 
28 februari 
- Årsredovisning 2011 för Samordningsförbundet Skellefteå godkänns 
- Medlefors folkhögskola beviljas 600 000 kronor i kontant medfinansiering för projektet Rätt väg ut 
- Styrelsen uppdrar till förbundschef att, tillsammans med berörda myndigheter, projektägare och 
samverkansparter, fortsätta arbetet med att utveckla samarbete, samverkan och samordning inom 
områdena samordnad rehabilitering och strukturell samverkan. 
- Information om projektet Rätt stöd till arbete, där Skellefteå kommun utsetts till en av fem 
modellkommuner i landet 
- Lokala samverkansgruppens verksamhetsplan redovisas 
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- Kenneth Andersson nomineras som ledamot i styrelsen för Nationella Nätverket för 
Samordningsförbund 
 
 
11 april 
- Ekonomisk rapport per 2012-03-31 godkänns 
- Röda Korsets projekt Kraft till arbetskraft beviljas kontant medfinansiering med 75 000 kronor under 
åren 2012 respektive 2013 till en total kostnad av 150 000 kronor. 
- Kenneth Andersson utses till ombud med fullmakt att företräda Samordningsförbundet Skellefteå vid 
NNS årsmöte 2012-04-18 
- Rapport från projektet Arbetsmarknadstorget 
 
21 juni 
- Arbetsförmedlingen beviljas 400 000 kronor i hyresbidrag för projektet Unga In 
- Urkraft beviljas kontant medfinansiering med totalt 310 500 för projektet TExAS 
- Medlefors folkhögskola beviljas kontant medfinansiering med totalt 400 000 kronor för projektet Spira 
Integration 
- Projektledare Jeanette Carlsson, Medlefors, informerar om projektet Rätt väg ut 
- Styrelsen godkänner redovisat förslag till implementeringsstrategi för Samordningsförbundet Skellefteå 
- Bertil Almgren, projektansvarig hos Region Västerbotten, informerar om projektet Plug in (ACC 
Complish) 
- Preliminär förfrågan från Norsjö kommun om att bli medlem i samordningsförbundet Skellefteå 
- Kenneth Andersson och Stellan Berglund informerar från NNS årsmöte i Karlstad 2012-04-18. 
Kenneth Andersson omvaldes som ledamot i styrelsen 
- Information om försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk 
funktionsnedsättning enligt IPS-metoden 
- Information om bildandet av ett nätverk för arbetsmarknadsenheter i Västerbotten 
- Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen samt de enskilda 
ledamöterna i styrelsen 
 
13 september 
- Framställan om förlängning av projektet Psykisk ohälsa och arbetslivet avslås 
- Arbetsförmedlingen beviljas 62 000 kronor i utökat hyresbidrag för projektet Unga in 
- Ekonomisk rapport per 2012-06-30 godkänns 
- Projektledare Karin Lundström Rawden informerar om projektet IPS 
- Projektledare Carin Dahlgren, socialkontoret, presenterar projektet Hälsans Trädgård 
- Projektledare Therese Lundgren, Urkraft tillsammans med utvärderaren Ove Svensson, Högskolan i 
Karlstad, presenterar projektet MedUrs 
- Information från Lär- och spridningskonferensen på Medlefors 5–6 september 
- Medlemssamråd 2012-10-24 ställs in 
- Presentation av statistik angående offentliga försörjningsformer i Skellefteå 
- Information från Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS 
- Information från träff med Norsjö kommun angående förfrågan om att bli medlem i 
samordningsförbundet Skellefteå 
- Information från regional framtidsdialog i Luleå 2012-08-24 angående Europeiska socialfonden 2014–
2020. 
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25 oktober 
- Notering att Bertil Almgren av Skellefteå kommun utsetts till ledamot i Samordningsförbundet styrelse 
fr.o.m. oktober 2012 
- Bertil Almgren väljs till ordförande för Samordningsförbundet Skellefteå 
- Ekonomisk delårsrapport per 2012-09-30 godkänns 
- Ansökan om medfinansiering av projektet ”Mentorskap för integrering” avslås 
- Förslag till riktlinjer för Samordningsförbundet Skellefteås deltagande i projekt inom ramen för 
Europeiska socialfonden, ESF godkänns 
- Förslag till sammanträdesplan för 2013 fastställs 
- Information om Konferens ACKan 17–18 oktober i Skellefteå 
- Styrelsen beslutar att anpassa mötesplaneringen så att alltid en ledamot/ersättare är tjänstgörande från 
respektive medlem 
- Beslut att ansöka hos Försäkringskassan om 2 900 tkr i statliga medel 2013 till Samordningsförbundet 
Skellefteå 
- Beslut att godkänna att samordningsförbundet flyttar till lokaler på Hörnellgatan 17 
 
7 december 
- Förslag till verksamhetsplan 2013–2015 för Samordningsförbundet Skellefteå godkänns 
- Budget 2013 och plan 2014–2015 fastställs 
- Avtal med Skellefteå kommun angående ekonomisk och administrativ service fr.o.m. 2013-01-01 
godkänns 
- Regler för ersättningar till ledamöter och ersättare i samordningsförbundets styrelse fr.o.m. 
2012-01-01fastställs 
- Enkätsvar angående lokal samverkan kring unga med funktionsnedsättning godkänns 
- Styrelsen beslutar att avvakta projektägarens åtgärder i syfte att skapa en långsiktig stödstruktur för 
arbetsintegrerande sociala företag i Skellefteå samt rekommenderar Arbetsförmedlingen att utse en lokal 
kontaktperson för frågor rörande arbetsintegrerande sociala företag 
- Per Bergman, representant för projektägaren Skellefteå kommuns Socialkontor samt projektledare Karin 
Dahlgren informerar om projektet Hälsans Trädgård samt förutsättningarna för implementering 
- Information om Försäkringskassans beslut 2012-11-19 att tilldela Samordningsförbundet Skellefteå 
2 900 000 kronor i statliga medel för år 2013 
- Information om Nätverksträff för samordningsförbunden i norra regionen 8–9 november i Skellefteå 
- Information om Nordisk Välfärdskonferens i Göteborg 14–16 november i Göteborg 
 
Revisorernas arbete 
 
29 februari 2012 
Sakkunnigt biträde hos Ernst & Young avlämnar granskningsrapport avseende årsbokslut och 
årsredovisning för 2011 
 
5 mars 2012 
Verksamhetsrevisor hos Ernst & Young avlämnar granskningsrapport angående förbundets uppfyllelse av 
7 § i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringstjänster för 2011 
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12 mars 
Revisionsmöte i Umeå 
Rapport från de valda revisorerna angående granskning av årsredovisning samt förbundets uppfyllelse av 
7 § i Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringstjänster 
2011 års revisionsberättelse avges av samordnande revisor och de förtroendevalda revisorerna 
 
Viktiga händelser 
 
1 januari 
Skellefteå kommuns ESF-projekt Utsikten 2.0 startar 
Skellefteå kommuns ESF-projekt Tillväxtfaktor startar 
Sveriges kommuners och landstings ESF-projekt Plug in startar 
Urkrafts ESF-projekt TExAS startar 
Medlefors ESF-projekt Spira integration startar 
20 januari 
Medlefors anbud avseende projektet Rätt väg ut antas av ESF-rådet 
 
1 februari 
Medlefors projekt Rätt väg ut startar 
 
8 februari 
Upptaktsmöte i Lycksele för länets arbetsmarknadsenheters nätverk ACKan 
 
11 februari 
Presentation av samordningsförbundets verksamhet och projektet Arbetsmarknadstorget för 
myndighetsrepresentanter, organisationer, m.fl. i Luleå 
 
16 februari 
Samordningsförbundet arrangerar gemensam projektledarträff för 14 lokala projektledare i Finsam- och 
ESF-projekt. Under 2012 genomförs 6 projektledarträffar i syfte att utveckla erfarenhetsutbyte, 
information samt kompetensutveckling inom olika områden 
 
28 februari 
Förslag till årsredovisning för 2011 godkänns 
 
9 mars 
NNS arbetsgrupp för utvärdering möter Inspektionen För Socialförsäkring, IFS i Stockholm 
 
16 mars 
SKL:s arbetsmarknads- och näringslivsdagar 
 
29 mars 
Styrgruppsutbildning för Lokala samverkansgruppen, projektägare och projektledare genomförs på 
Medlefors folkhögskola 
 
11 april 
Medlemssamråd med huvudmännen i form av videokonferens 
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17–19 april 
Nationella rådets nätverkskonferens för samordningsförbund 
 
1 maj 
Gunilla Åström slutar som ordförande i Samordningsförbundet Skellefteå 
 
14 maj 
Första KUR-seminariet i syfte att utveckla myndigheternas gemensamma kompetens inom 
rehabiliteringsområdet. Tema: funktionsnedsättningar kopplat till ångest och depression 
 
30 maj 
Möte i Uppsala angående utvärdering av finansiell samordning 
 
 
4 juni 
Förbundschef informerar myndigheter och samordningsförbundet Pyramis i Luleå 
 
14 juni 
Förbundschef informerar om finansiell samordning på TreKom-möte i Malå 
 
1 augusti 
Skellefteå kommuns projekt ViVågar (IPS-projektet) startar. Projektet finansieras av socialstyrelsen 
 
15–16 augusti 
NNS planeringsdagar i Vidbynäs 
 
23 augusti 
Röda Korset meddelar att organisationen avstår från deltagande i ESF-projektet ”Kraft till arbetskraft” 
 
24 augusti 
Samordningsförbundet medverkar vid en Regional framtidsdialog i Luleå angående utformningen av 
Europeiska socialfonden 2014-20206 
 
28 augusti 
Information till Norsjö kommun angående medlemskap i samordningsförbundet Skellefteå 
 
29 augusti 
Konferens ACKan i Skellefteå 
 
31 augusti 
Projektet Psykisk ohälsa och arbetslivet upphör 
 
5–6 september 
Samordningsförbundet och Medlefors genomför en Lärkonferens för ESF- och Finsam-projekt i de fyra 
norra länen samt myndighetsrepresentanter 
 
26 september 
Upptaktskonferens i Lycksele angående Regional utvecklingsstrategi 
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19 september 
Andra KUR-seminariet angående neuropsykiatriska diagnoser 
 
17–18 oktober 
Konferens ACKan i Skellefteå 
 
23 oktober 
Tredje KUR-seminariet angående samverkan mellan myndigheter 
 
24 oktober 
Samordningsförbundets planeringsdag 
 
 
25 oktober 
Notering att Bertil Almgren av Skellefteå kommun utsetts till ledamot i Samordningsförbundet styrelse 
fr.o.m. oktober 2012 
Bertil Almgren väljs till ny ordförande i Samordningsförbundet Skellefteå 
 
14–16 november 
Förbundschef föreläser om En gemensam ingång vid Nordisk välfärdskonferens i Göteborg 
 
19 november 
Information till socialdemokraternas landstingsgrupp i Umeå 
 
27 november 
Upptaktsträff angående styrgruppskluster 
 
7 december 
Verksamhetsplan 2013–2015 och årsbudget 2013 samt plan 2013–2015 fastställs 
 
11 december 
Fjärde KUR-seminariet angående lokal samverkan 
 
31 december 
ESF-projektet Sociala entreprenörshuset avslutas. 
 
Resultatredovisning 

Samordningsförbundets resultatredovisning omfattar dels Finsam-projekt och ESF-projekt samt dels 
arbetet med strukturella insatser i form av gemensam kompetensutveckling, 
erfarenhetsutbyte/information, behovsanalys, m.m. 
 
Redovisningen presenteras under följande rubriker: 
 
Vision, strategi, mål, mått och aktiviteter 
Prioriterade målgrupper 
Budget 2012 
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Uppföljning och utvärdering 
Insatser för målgrupperna och i vilken utsträckning målen har uppfyllts 
Information och utbildning 
 
Vision, strategi, mål, mått och aktiviteter 

Vision, strategi, perspektiv/fokusområden, mål, mått och aktiviteter för 2012 fastställdes av styrelsen 
2011-12-07 och finns redovisade i förbundets verksamhetsplan och styrkort. Samordningsförbundet 
Skellefteå tillämpar s.k. balanserad styrning (Balance scorecard) för ledning, styrning och uppföljning av 
förbundets verksamhet. Styrkortet har utarbetats i processform av styrelse och förbundschef. 
 
I planen och styrkortet redovisas fyra prioriterade perspektiv/fokusområden: 
- individen 
- förnyelse/utveckling 
- arbetssätt/processer 
- ekonomi. 
 
För varje perspektiv/fokusområde har mål, mått och aktiviteter för att nå målen fastställts. Styrkortet i sin 
helhet redovisas som bilaga. 
 
Strukturen innebär att övergripande mål fastställs för förbundets samlade insatser inom de olika 
perspektiven/fokusområdena och att insatsspecifika mål fastställs för Finsam-projekten i 
avtal/överenskommelser med projektägare och samverkansparter. Genom att samordningsförbundet inte 
är beställare av ESF-projekten förekommer inte motsvarande avtal/överenskommelser i dessa projekt. 
 
Prioriterade målgrupper 

Samordningsförbundet har sedan starten prioriterat insatser som vänder sig till unga personer i åldern 16–
30 år. Under 2012 har denna inriktning manifesterats genom att förbundet medfinansierat fem projekt för 
målgruppen unga, vuxna i behov av samordnade insatser från myndigheterna. I tidigare analyser har 
mellan 450–900 personer i Skellefteå i åldersgruppen 16–30 år beräknats vara i behov av samordnade 
insatser. 

Samordningsförbundet ser det som angeläget att Skellefteås ungdomar inte hamnar mellan 
myndigheternas stolar utan snabbt och effektivt får det individuella stöd som behövs. 

Förbundet har liksom tidigare år även initierat och finansierat rehabilitering för vuxna personer som 
behöver ett samordnat och ökat stöd från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skellefteå kommun och 
Västerbottens län landsting. Samordnade insatser har även erbjudits personer som utförsäkrats enligt 
rehabiliteringskedjan. 
 
Under året har förbundet även finansierat åtgärder i syfte att underlätta integreringen av utlandsfödda 
personer på arbetsmarknaden och i samhället i övrigt. Samtliga insatser stödjer arbetslinjen och bekämpar 
utanförskap med målsättningen att så långt det är möjligt undvika långvarigt behov av offentlig 
försörjning. 
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Samtliga målgrupper identifieras lokalt och ges, genom prioriteringen av ungdomar, möjlighet till tidigt 
stöd. Samordningsförbundets ambition är att finansiera tidiga och samordnade insatser som syftar till att 
motverka behovet av omfattande rehabilitering. 
 
Budget 

Förbundets intäkter 2012 uppgick till 5 903 930 kronor. Försäkringskassan bidrar med 2 900 tkr som 
utgör statens samlade andel, d.v.s. 50 % och som även omfattar Arbetsförmedlingens del. Kommunen och 
landstinget bidrar med 1 450 tkr vardera, d.v.s. 25 % vardera. Övriga intäkter avsåg ersättningar från 
Umeå och Lycksele samordningsförbund, NNS samt Medlefors folkhögskola. Det egna kapitalet uppgick 
vid årets ingång till 2 691 589 kronor. 
 
Uppföljningar och utvärdering 

Under 2012 har 13 projekt som medfinansierats av samordningsförbundet pågått i Skellefteå. Tre projekt 
har avslutats under året; Psykisk ohälsa och arbetslivet, KUR-projektet och Sociala Entreprenörshuset. 
 
Projektet Psykisk ohälsa och arbetslivet är ett Finsam-projekt som pågått under tiden 2010-08-01–2012-
08-31 och finansierats gemensamt av de tre förbunden i länet, Umeå, Skellefteå och Lycksele. Skellefteås 
medfinansiering är beräknad till 359 000 kronor enligt budget. Projektägare har Socialpsykiatriskt 
Kunskapscentrum i Umeå varit. Projektet har utvärderats av Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum. 
 
KUR-projektet med Försäkringskassan som projektägare har pågått under tiden 2012-05-01–2012-12-31 
och finansierats med statliga medel. Samordningsförbundet har svarat för lokalkostnader och vissa övriga 
kostnader i projektet. KUR-projektet, som bedrivits som ett nationellt projekt, utvärderas av 
Försäkringskassan centralt. 
 
Sociala Entreprenörshuset med Skellefteå kommuns arbetsmarknadsenhet som projektägare har pågått 
under tiden 2010-10-01–2012-12-31. Projektet har finansierats med ESF-medel och en kompletterande 
medfinansiering från samordningsförbundet med 565 tkr. Projektet har utvärderats av företaget 
Metamatrix från Stockholm 
 
En närmare beskrivning av de avslutade projektens effekter och resultat redovisas under kommande 
avsnitt. 
 
Övriga projekt som pågått under 2012 och fortfarande pågår är: 
 
Namn    Finansiering från samordningsförbundet, kr.
  
• Arbetsmarknadstorget. Finsam-projekt.  8 559 000 
• For all – 4all. Integrationsfonden.       75 000 
• Hälsans Trädgård. ESF-projekt.     750 000 
• MedUrs. ESF-projekt.      500 000 
• Rätt väg ut. ESF-projekt.     600 000 
• Spira anställningskompetens. ESF-projekt.    400 000 
• Spira integration. ESF-projekt.     400 000 
• TExAS. ESF-projekt.      310 500 
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• Unga in. ESF-projekt.      462 000 
• Utsikten 2.0. ESF-projekt.     843 000 
 
Samtliga ovanstående och pågående Finsam- och ESF-projekt utvärderas av externa utvärderare. 
Hittilsvarande resultat redovisas i avsnittet ”Pågående insatser”. 
 
Projektet Arbetsmarknadstorget har registrerat deltagare i nationella uppföljningssystemet SUS som 
Försäkringskassan administrerar och utvecklar. Resultat från SUS används bland annat för 
återrapportering till regeringen. 
 
Insatser för målgrupperna och måluppfyllelse 

Avslutade insatser 
 
Psykisk ohälsa och arbetslivet, PoA. 
 
Bakgrund 
 
Projektets syfte var att öka kunskapen och medvetenheten om psykisk ohälsa och psykiska 
funktionshinder på arbetsplatser och bland arbetsmarknadens parter i Västerbotten. Projektet har strävat 
efter att skapa handlingsstrategier avseende personer med anställning som drabbas eller riskerar att 
drabbas av psykisk ohälsa. Ytterst har det funnits en målsättning att genom projektets insatser underlätta 
för personer med psykisk ohälsa/psykiskt funktionshinder att ges tillträde till arbetsmarknaden. 
 
Konkret har projektet haft två olika ansatser. För det första att genom utbildningsinsatser till arbetsplatser 
öka kunskap och förbättra förmågan att förebygga psykisk ohälsa alternativt hantera akuta situationer. För 
det andra att skapa kontaktytor och genom information och diskussion öka medvetenheten om frågor 
rörande psykisk ohälsa och om den resurs som personer med psykiska funktionshinder utgör. 
 
En viktig utgångspunkt för projektet har varit arbetet med den nationella satsningen (H)järnkoll, vilket är 
ett regeringsuppdrag i syfte att öka kunskapen om och förändra attityderna hos allmänheten mot personer 
med psykisk ohälsa. Västerbotten utsågs till ett av tre kampanjlän och Socialpsykiatriskt 
Kunskapscentrum fick uppdraget att hålla samman och driva satsningen. Detta har inneburit ett intensivt 
arbete med en handfull olika projekt med olika finansiering (Handisam, Karolinska Institutet, Region 
Västerbotten, ESF, Tillväxtverket, m.fl.) men med liknande målsättningar och ytterst med samma 
övergripande projektledning. 
 
En viktig del i alla projekt har varit medverkan av s.k. attitydambassadörer, vilket är personer med egen 
erfarenhet av psykisk ohälsa som anlitas och som berättar om sina upplevelser eller ställer upp för 
konsultativt stöd. I administrativ mening har de många delprojekten medfört en del överlappningar men 
PoA har varit det projekt som haft tydligast profil mot arbetslivet. 
 
Projektledare för (H)järnkoll har varit Marjet Gustavsson, men arbetet har i flera delar involverat även 
övrig personal i Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum. För det övergripande arbetet har funnits en 
styrgrupp bestående av representanter från de olika brukarorganisationerna, landstingspsykiatrin, 
kommunerna samt några förtroendevalda politiker. För PoA sattes en särskild styrgrupp samman 
bestående av tjänstemännen inom samordningsförbunden, Företagarna och de fackliga organisationerna. 
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Denna grupp har träffats vid tre tillfällen. Projektmedlen har i huvudsak utnyttjats för att täcka 
projektledarens lön (50 %), anlitad expertis samt omkostnader i samband med arrangemang. 
 
Aktiviteter i projektet 
 
Huvudfåran i projektet har varit att skapa nätverk och kontaktytor där frågor om psykisk ohälsa i 
arbetslivet ska kunna diskuteras. Detta har varit den del av projektet som projektägaren bedömt som mest 
framgångsrik. Projektledaren har etablerat kontakt med en lång rad organisationer och funktioner med 
koppling till arbetsmarknaden. Det har handlat om fackliga organisationer, AF, näringslivsfunktioner i 
kommunerna, arbetsgivarorganisationerna, Företagarna, Länsstyrelsen, Hjälpmedelsinstitutet, m.fl. 
Dessa, mer strategiska, kontakter har kompletterats med möten med specifika arbetsgivare. Aktiviteterna 
har både bestått av informationsmöten och av planerade workshops. 
 
I samråd med länets attitydambassadörer kom projektledningen fram till att man ville pröva att nå ut med 
frågorna genom att aktivt finnas med i samband med publika arrangemang. Detta har inneburit att temat 
psykisk ohälsa och arbetslivet lyfts fram på olika marknader, mässor och näringslivsdagar i länet, oftast 
av projektledaren tillsammans med ambassadörer. Man har bland annat haft monter och 
aktiviteter/seminarier på näringslivsdagen i Lycksele, hälsomässan i Lycksele, Åsele marknad, 
kärleksveckan i Norsjö, stora Nolia, vårmässan i Skellefteå, ESF-konferens, tillväxtkonferens i Luleå, 
hållbarhetsveckan i Umeå, Almedalen mm. 
 
Under dessa arrangemang har projektet både försökt lyfta temat i bred mening, men också särskilt 
fokuserat på psykiskt funktionshindrade personer som resurs för samhället och arbetsmarknaden. 
Erfarenheterna från dessa aktiviteter är goda, och bedömningen är att det varit ett effektivt sätt att skapa 
ökad medvetenhet om frågorna hos bland annat arbetsgivare. 
 
För att ytterligare fördjupa kontakten med arbetslivet bestämdes att inom projektet etablera en närmare 
kontakt med några arbetsgivare och arbetsplatser för att ge behovsanpassade insatser. I Skellefteå har 
projektet arbetat med Repay AB. Syftet har varit att genom dialog hitta av stöd- och utbildningsinsatser 
som ligger i linje med arbetsplatsernas upplevda behov. Förutom en rad planerings- och 
informationsträffar har kontakten resulterat i ett halvdussin utbildningsinsatser med olika upplägg och 
innehåll. 
 
I ansökan till Samordningsförbunden 2010 planerades en rad utbildningar ges till arbetsplatser enligt 
modellen ”Mental health first aid”, ett utbildningsprogram på 12 timmar med fokus på olika psykiska 
ohälsotillstånd, bemötande och akut omhändertagande. Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum etablerade 
kontakt med Karolinska Institutet som fått ett regeringsuppdrag att pröva en svensk version av 
programmet i Sverige. Västerbotten blev en del av den svenska pilotsatsningen och Kunskapscentrum 
fick ansvar att genomföra utbildningar till 1 000 länsbor. 
 
Detta uppdrag var emellertid specifikt riktat till vissa målgrupper, framför allt personal inom 
blåljusverksamhet, hälso- och sjukvård, skolan och socialtjänsten. Det är också dem som i huvudsak har 
nåtts av programmet, vilket vi arbetat med mellan sep 2011 – april 2012. Parallellt valde vi att identifiera 
arbetsplatser lite vid sidan om de angivna prioriteringarna för att även kunna leva upp till målsättningarna 
med PoA. Det har inneburit första hjälpen-utbildning till bland annat renskötselföretag, taxiföretag, 
Rönnskärsverket samt Svenska kyrkan och ett par frikyrkliga församlingar i länet. Även regionala 
skyddsombud inom Kommunal har fått utbildning. 
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Resultat 
 
Syftet med projektet har varit att öka kunskapen och medvetenheten om psykisk 
ohälsa/sjukdom/funktionshinder på arbetsplatser och hos arbetsmarknadens parter i Västerbotten samt att 
skapa handlingsstrategier avseende: 

1. Personer med anställning som drabbas eller riskerar att drabbas av psykisk ohälsa/sjukdom 
2. Personer med psykiskt funktionshinder som ej har anställning men som skulle vilja ha ett 

lönearbete 
 
Projektägarens bedömning efter det att ordinarie projekttid gått ut är att projektet lyckats väl med sina 
ambitioner när det gäller utåtriktade aktiviteter och nätverksbyggande men att målen om genomförda 
utbildningsaktiviteter inte uppnåtts fullt ut. 
 
Socialpsykiatriskt kunskapscentrum är en etablerad FoU-verksamhet inom välfärdsområdet med lång 
erfarenhet av att arbeta med offentliga vård- och stödgivare när det gäller forsknings-, utvecklings- och 
utbildningsverksamhet. Arbetsmarknaden och arbetsgivare utanför det människobehandlande området har 
däremot till stor del utgjort en ”vit fläck”. Därför har det varit förväntat att arbetet med att etablera 
kontakter och aktualisera frågor om psykisk ohälsa inom dessa sektorer skulle ta tid. Uppdraget att lyfta 
frågorna i nya forum har dock upplevts som klart genomförbart. Det har funnits ett stort intresse för 
frågorna och många arbetsgivare har sett värdet av att ta sig an även mjuka frågor och problemställningar 
som rör förebyggande insatser. Här har projektledarens redan befintliga nätverk varit en stor tillgång. 
Strategin att placera projektets medarbetare på publika tillställningar som mässor, marknader och 
näringslivsdagar upplevs som lyckad. Det har inneburit spontana möten och en möjlighet att diskutera 
psykisk ohälsa i en avslappnad miljö. 
 
Trots det stora intresset för projektets frågor så har projekttiden inte varit tillräcklig för att genomföra det 
antal utbildningar som angavs i den ursprungliga ansökan. En handfull första hjälpen utbildningar har 
genomförts inom PoA samt lika många utbildningar till de tre arbetsplatser vi arbetat särskilt med. Totalt 
har utbildningar genomförts på ca 20–30 arbetsplatser. Den främsta orsaken till den relativa trögheten är 
att arbetsgivare bedömt första hjälpen-programmet på 12 timmar som alltför omfattande. Man har uttryckt 
intresse för utbildningar men anger att det inte varit möjligt att ge så mycket tid för utbildning på området 
till sin personal. I viss mån kan det handla om en osäkerhet kring själva programmet, vilket till en del 
borde ha skingrats i och med att konceptet etablerat sig i länet och det finns ett stort antal arbetsplatser 
som kan berätta om utbildningen. Det kan också röra sig om en känsla av att tvingas på ett färdigt ”paket” 
som man själv inte har möjlighet att påverka. Första hjälpen-programmet innehåller en genomgång av ett 
antal psykiatriska sjukdomstillstånd, vilket inte behöver vara det som en arbetsgivare känner är relevant 
kunskap. 
 
Det tycks i stället finnas ett behov av att få sätta ihop utbildningsinsatser som är skräddarsydda efter 
arbetsplatsens situation, och som inte medför en omfattande satsning i form av tid. En slutsats är att det 
man bör hitta en utbildningsstrategi som kan balansera kraven på omfattning i tid och behovsanpassning. 
Samtidigt bör dörren hållas öppen för arbetsgivare som vill satsa på de längre utbildningarna, men 
sannolikt behövs några kortare insatser som ”lockbete”. 
 
Vid projekttidens utgång har sex preliminära utbildningspaket tagits fram. De är planerade för två timmar 
men kan anpassas efter behov. De innehåller en del med fakta och en del för reflektion. En ambition är att 
i hög grad använda sig av personer med egen erfarenhet i utbildningarna. De teman som utgör de olika 
varianterna är följande: Vår psykiska hälsa, Att tänka på under sjukskrivningen, När situationen blir akut, 
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Förebygga psykisk ohälsa, Tillbaka till arbete, Missbruk – en form av psykisk ohälsa. Idén är att paketen 
ska granskas av sakkunniga samt finnas tillgängliga som PP-presentationer med tillhörande 
diskussionsfrågor. 
 
Kommentar 
 
Projektet har inte haft som målsättning att rehabilitera enskilda personer till arbete eller utbildning. 
Syftet med projektet har istället varit att öka kunskapen och medvetenheten om psykisk 
ohälsa/sjukdom/funktionshinder hos arbetsplatser och arbetsmarknadens parter i Västerbotten samt att 
skapa handlingsstrategier avseende dels personer med anställning som drabbas eller riskerar att drabbas 
av psykisk ohälsa/sjukdom samt dels personer med psykiskt funktionshinder som inte har anställning men 
som skulle vilja ha ett lönearbete. 
 
Projektet har ingått som en del i ett nationellt program där Västerbotten utgör ett av tre kampanjlän i 
landet och där det övergripande syftet är att öka kunskaperna om och förändra attityderna hos 
allmänheten gentemot personer med erfarenhet av psykisk sjukdom och psykiska funktionsnedsättningar. 
 
Trots att alla operativa delmål inte uppnåtts utgör projektet ett bra exempel på hur samordningsförbundets 
mål ”Utveckla gemensam kunskap inom området hälsa, arbete och försörjning” under perspektivet 
”Förnyelse/utveckling” kan uppnås. 
 

1. Verksamhetsmålet ”Utveckla gemensam kunskap inom området hälsa, arbete och 
försörjning har delvis uppnåtts. 

 
KUR-projektet 
 
Bakgrund 
 
Projektets syfte har varit att skapa en gemensam kunskapsbas om rehabilitering för personer med psykisk 
diagnos och psykisk funktionsnedsättning som grundas på evidens och beprövad erfarenhet samt 
underlätta samarbetet mellan organisationerna genom att förtydliga begrepp och ansvarsområden, 
utveckla metoder och skapa samsyn om rehabiliteringens ramar och förutsättningar 
 
Målgrupp har varit handläggare och chefer på/inom 
- Försäkringskassan 
- Arbetsförmedlingen 
- Skellefteå kommun (socialtjänst, arbetsmarknadsenhet, m.fl.) 
- Västerbottens läns landsting (psykiatri, primärvård) 
som i sitt arbete möter personer med psykisk diagnos och funktionsnedsättning. 
 
Norsjö kommun har även deltagit i projektet. Lokalt har även personal hos olika aktörer som arbetar med 
rehabilitering till arbete erbjudits att delta i aktiviteterna. Samordningsförbund har även involverats i 
arbetet och medfinansierat vissa insatser, bl.a. lokalhyran vid seminarietillfällena. 
 
Projektet har genomförts under tiden 2012-05-14–2012-12-14. En projektgrupp har svarat för planeringen 
under 2011. Ansvarit för projektansökan och projektägare har Försäkringskassan, Piteå/Skellefteå LFC, 
varit. 300 000 kronor har funnits reserverade för genomförandet. 
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Projektet har genomförts i form av fyra seminariedagar (halvdagar) med följande teman: 
- Funktionsnedsättningar kopplat till ångest och depression 
- Neuropsykiatriska diagnoser 
- Samverkan – ”Vinster” ur ett myndighets- och individperspektiv 
- Samverkan på lokal nivå. 

 
Under seminariedagarna har föreläsningar i storgrupp kombinerats med dialoger i smågrupper (med 
processledare). Antalet deltagare har uppgått till mellan 90–120 personer per tillfälle. 
 
Efter genomförd utbildning ska de medverkande organisationerna skriva en gemensam utvecklingsplan. 
Försäkringskassan ansvarar för ansökan. 
 
Resultat 
 
Målet att skapa en gemensam kunskapsbas om rehabilitering för personer med psykisk diagnos och 
psykisk funktionsnedsättning som grundas på evidens och beprövad erfarenhet samt 
underlätta samarbetet mellan organisationerna genom att förtydliga begrepp och ansvarsområden har 
uppnåtts genom de föreläsningar som genomförts. 
 
Målet att underlätta samarbetet mellan organisationerna genom att utveckla metoder och skapa samsyn 
om rehabiliteringens ramar och förutsättningar kan endast uppnås genom en fortsatt process där 
deltagande aktörer bidrar med kunskaper och erfarenheter från respektive verksamhetsområde. Lokala 
samverkansgruppen har uppdraget att anordna ett uppföljande seminarium våren 2013 där riktlinjerna för 
detta arbete tas fram. 
 
Kommentar 
 
Projektet utgör ett bra exempel på hur samordningsförbundets mål ”Utveckla gemensam kunskap inom 
området hälsa, arbete och försörjning” under perspektivet ”Förnyelse/utveckling” kan uppnås. Den 
långsiktiga måluppfyllelsen när det gäller att underlätta samarbetet mellan organisationerna avgörs i stor 
utsträckning av hur den fortsatta processen genomförs. 
 

1. Verksamhetsmålet ”Utveckla gemensam kunskap inom området hälsa, arbete och 
försörjning har uppnåtts. 

2. Verksamhetsmålet ”Framgångsrika arbetssätt implementeras i reguljär verksamhet” har 
delvis uppnåtts. 

 
ESF-projektet Sociala Entreprenörshuset. 
 
Bakgrund 
 
Skellefteå kommun, Enheten för arbetsmarknad, har mellan 2010-10-01 och 2012-12-31 bedrivit 
projektet Sociala entreprenörshuset som medfinansierats av Europeiska socialfonden och 
samordningsförbundet. 
 
Syftet med projektet var att skapa effektiva stödstrukturer som leder till att deltagare har förmåga att 
starta och driva livskraftiga sociala företag. Syftet uppkom utifrån ett behov av en alternativ 
sysselsättning för individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. 
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Med sociala företag menas arbetsintegrerande sociala företag som driver näringsverksamhet (producerar 
och säljer varor och/eller tjänster): 
 
• med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få 
och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle 

• som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl 
dokumenterat sätt 

• som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna verksamheten eller liknande 
verksamheter 

• som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet. 

Arbetsmodellen i Sociala entreprenörshuset har varit att erbjuda information kring socialt företagande och 
väcka nyfikenhet kring detta som en alternativ lösning att komma in på arbetsmarknaden. I och med att 
projektet varit medfinansierat av Europeiska socialfonden har de varit begränsade till en viss målgrupp. 
 
Resultat 
 
Sociala entreprenörshuset har vänt sig till individer som står längst ifrån arbetsmarknaden och som 
traditionellt sett har svårt att konkurrera om jobben. De grupper som särskilt prioriterats är nyligen 
långtidssjukskrivna och utlandsfödda personer. Projektet planerades ta emot 40 deltagare löpande under 
projekttiden. Denna målsättning har inte varit möjlig att uppnå. 
 
Preliminärt, slutrapporten är ännu inte presenterad, gör utvärderarna hos Metamatrix AB följande 
bedömning när det gäller projektet resultat: 

 
• Det har blivit mer fokus på SFI än affärsutveckling för utlandsfödda på grund av svårigheter med 

språket för många av deltagarna 
• Stora utmaningar att rekrytera deltagare 

– p.g.a. regelverket (hos socialfonden och Arbetsförmedlingen) för vilka som får delta 
– konkurrens med andra projekt 
– svårt att kommunicera ut projektets budskap till berörda verksamheter och 

samarbetsaktörer 
– att etablera samverkan mellan aktörer tar tid 

• Antalet deltagare påverkar gruppernas indelning och utbildningens upplägg (antalet coacher, 
löpande intag, många omtag) 

• Svårigheter med att etablera rutiner för att kontinuerligt följa upp deltagarnas utveckling 
• Utmaning med flera byten av projektledare 
• En utmaning i projektet har varit att det saknats en tradition med att arbeta med socialt 

företagande i kommunen. 
 

När det gäller de operativa målen för projekt redovisas följande resultat: 
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MÅL - SJÄLVFÖRSÖRJANDE 
• Mål: Minst 60 % av deltagarna som fortsätter efter orienteringsfasen ska 90 dagar efter 

projektperioden vara självförsörjande genom främst socialt företagande eller genom företagande, 
anställning i annan verksamhet eller studier. 

• Analys: Totalt är det 54 procent av deltagarna som är självförsörjande, ur den aspekten är målet 
nästan uppfyllt. Dock är det endast 2 procent av deltagarna som är självförsörjande genom 
företagande, och det går inte att urskilja ur statistiken om det är ett socialt företag. Målet är inte 
uppfyllt när det gäller antal deltagare som har blivit självförsörjande främst genom socialt 
företagande. 

• Mål: Minst 40 % av deltagarna som fortsätter efter orienteringsfasen ska 90 dagar efter 
projektperioden vara självförsörjande genom eget eller gemensam affärsdrivande verksamhet 

• Analys: Det är endast 2 procent av deltagarna som blivit självförsörjande genom eget eller 
gemensam affärsdrivande verksamhet. Därmed är detta mål inte uppfyllt 
(baserat på den statistik som projektet lämnat till SCB) 

 
MÅL - IKRAFTGÖRANDE 

• Minst 80 % av projektdeltagare som fortsätter efter orienteringsfasen ska uppleva att deltagande i 
projektet har gett dem nya kunskaper om sig själv och sin förmåga som är värdefulla i framtiden 

• Utvärderarnas reflektioner: Baserat på intervjuerna med deltagarna så kan vi se att projektet har 
många av deltagarna har fått en ökad självkänsla och en mer positiv tro på framtiden. Sannolikt så 
har projektet även inneburit att deltagarna fått ökade kunskaper om sig själv, om sina styrkor och 
svagheter. Det går inte att bedöma hur stor andel av deltagarna som har fått dessa kunskaper om 
sig själv och om sin förmåga, men målet är möjligtvis uppfyllt. 

 
MÅL - KUNSKAP OM SOCIALT FÖRETAGANDE 

• Minst 80 % av projektdeltagare som fortsätter efter orienteringsfasen ska uppleva att de har en god 
kunskap om vad som krävs för att starta och driva ett socialt företag 

• Utvärderarnas reflektioner: Deltagarna upplevs ha fått en god kunskap kring vad som krävs för att 
starta och driva ett företag generellt sett. Frågan är om de har samma kunskapsnivå när det gäller 
att starta och driva ett socialt företagande. Vår bedömning är att deltagarna tittar på alla möjliga 
vägar till självförsörjning, och att starta och driva ett socialt företag är en av dessa vägar. Det går 
inte att bedöma hur stor andel av deltagarna som har fått denna kunskap, men målet är möjligtvis 
uppfyllt. 
 

MÅL - EFFEKTIVA SAMVERKANS- OCH SAMORDNINGSMÖJLIGHETER 
• En process är utvecklad och dokumenterad om hur Sociala entreprenörshusets verksamhet på 

bästa sätt ska samverka med andra aktörer som erbjuder affärsrådgivning och hur man på ett 
kostnadseffektivt sätt ser till att erbjuda sådan typ av verksamhet som kompletterar redan 
befintliga stödresurser för företagande. 

• Utvärderarnas reflektioner: Man har i projektet utvecklat en process kring hur man kan samverka 
med andra aktörer kring affärsrådgivning, och hur denna process kompletterar befintliga 
stödresurser kring företagande. Under projektets gång så har även denna process dokumenterats 
och gränserna mellan olika aktörer och stödsystem förtydligats. Detta mål får sägas vara uppfyllt. 
 

MÅL - JÄMSTÄLLDHET 
• Minst 80 % av projektdeltagare som fortsätter efter orienteringsfasen ska uppleva att de har bättre 

kunskap om jämställdhet än före projektet 
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• Utvärderarnas reflektioner: Jämställdhet är ett av de områden som deltagarna fått information och 
utbildning kring. Men då vi saknar kunskap om hur stor andel av deltagarna som har fått denna 
kunskap, går det inte att säga om målet är uppfyllt. 
 
 

MÅL - TILLGÄNGLIGHET 
• Minst 80 % av projektdeltagare som fortsätter efter orienteringsfasen ska uppleva att de har haft 

likvärdiga villkor som andra att ta del av de aktiviteter som erbjudits i projektet och att deras 
kunskap om tillgänglighet är bättre än före projektet. 

• Utvärderarnas reflektioner: I samband med intervjuer med deltagarna har vi inte kunnat se några 
direkta problem med tillgänglighet och likvärdighet för deltagare med olika fysiska eller psykiska 
förutsättningar. Vår bedömning är att de (få) personer som haft en funktionsnedsättning haft 
samma villkor och förutsättningar som deltagare utan funktionsnedsättning. Men då vi saknar 
kunskap om hur stor andel av deltagarna som har haft denna upplevelse, så går det inte att säga om 
målet är uppfyllt. 

 
Sammanfattningsvis gör utvärderarna bedömningen att, med den kunskap som byggts upp inom projektet, 
nu finns förutsättningar för fler etableringar av sociala företag i kommunen. Det finns behov av olika 
insatser och stöd för grupper som är svensktalande och för de grupper som inte har en tillräckligt god nivå 
av det svenska språket. 
 
Genom att dra lärdom av andras arbete, dess utmaningar och framgångsfaktorer, kan framtida projekt 
kring socialt företagande bidra till medborgarnas ökade självförsörjning och framtidstro. Viktiga 
framgångsfaktorer för sociala företag är att det finns en ömsesidig vilja och initiativ till samarbete med 
andra aktörer samt vilja och motivation hos målgruppen 
 
Även om de exempel där deltagare startat ett socialt företag varit få under projekttiden har insatserna i 
projektet bidragit till ett mervärde för individen på grund av ökad kompetens och motivation genom ökad 
kunskap om sig själv och om samhället vilket för många deltagare inneburit mer medvetna val och ökad 
möjlighet till självförsörjande. Projektet har skapat möjligheter för deltagarna att under projekttiden 
arbeta med att ta ansvar och ha makten över sitt eget liv vilket varit till nytta för deltagarnas fortsatta 
tillvaro. 
 
Socialt företagande har visat sig intressera individer som inte varit målgrupp för projektet och resultaten 
visar att Skellefteå kommun är i behov av att kunna ge information om socialt företagande till en utökad 
grupp av individer. Projektresultaten visar också att det oftast behövs någon person med förankring i 
samhället som initialt är med och startar upp arbetsintegrerade sociala företag och som i sin tur skapar 
arbetstillfällen för dem som i dag står utanför arbetsmarknaden. 
 
En intern dialog pågår för närvarande mellan projektägaren, kommunledningskontorets 
arbetsmarknadsenhet, och berörda nämnder/förvaltningar inom Skellefteå kommun i syfte att klarlägga 
projektets fortsatta förutsättningar. 
 
Sammanfattningsvis har projektet gett god kunskap om vilka stödstrukturer som krävs för att underlätta 
etablering och fortlevnad av arbetsintegrerande sociala företag. 
 
Kommentar 
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Projektets huvudsyfte har varit att skapa effektiva stödstrukturer som leder till att deltagare har förmåga 
att starta och driva livskraftiga sociala företag. Delmålen i projektet har rört områden som 
självförsörjning, ikraft görande, kunskap om socialt företagande, samverkans- och 
samordningsmöjligheter samt jämställdhet och tillgänglighet. 
 
Sammanfattningsvis har målen om att deltagarna ska bli självförsörjande främst genom socialt 
företagande eller eget eller gemensam affärsdrivande verksamhet inte uppnåtts. Samtidigt har 
en stor andel, 54 procent, blivit självförsörjande genom anställning i annan verksamhet eller studier, 
vilket måste bedömas som ett bra resultat. 
En uttalad målsättning har även varit att beslut fattas om att Sociala entreprenörshusets verksamhet blir 
ordinarie verksamhet efter genomförandeprojektet 
 
Något sådant beslut, att verksamheten eller en långsiktig stödstruktur för socialt företagande i Skellefteå 
ska permanentas, har ännu inte tagits. Projektägaren, Skellefteå kommuns arbetsmarknadsenhet, har under 
februari inlämnat en skrivelse till kommunstyrelsen med förslag om att en organisation bildas för att 
samordnat stödja arbetsintegrerade sociala företag, att Enheten för arbetsmarknad erhåller finansiering för 
kostnader till en verksamhetsansvarig på halvtid, lokal och dator samt att en kommunal strategi och 
policy för stöd till arbetsintegrerade sociala företag tas fram liksom en policy för offentlig upphandling 
med sociala hänsyn. 

Projektet utgör ett bra exempel på hur samordningsförbundets mål ”Utveckla gemensam kunskap inom 
området hälsa, arbete och försörjning” under perspektivet ”Förnyelse/utveckling” kan uppnås. 
 
Måluppfyllelsen när det gäller Samordningsförbundet mål under perspektivet ”Individen”, att minst 50 % 
av deltagarna har arbete eller studerar 1 år efter deltagandet, är inte möjlig att redovisa då utvärderingen 
avser situationen 90 dagar efter projektperioden. För närvarande finns inga uppgifter rörande deltagarna 
ett år efter de lämnat projektet. 
 

1. Verksamhetsmålet ”Utveckla gemensam kunskap inom området hälsa, arbete och 
försörjning” har uppnåtts. 

 
Pågående insatser 
 
Pågående, ej avslutade, projekt under 2012 med finansiering via samordningsförbundet, har varit: 
 
• Arbetsmarknadstorget. Finsam-projekt.   
• For all – 4all. Integrationsfonden.   
• Hälsans Trädgård. ESF-projekt.   
• MedUrs. ESF-projekt.    
• Rätt väg ut. ESF-projekt.   
• Spira anställningskompetens. ESF-projekt.  
• Spira integration. ESF-projekt.   
• TExAS. ESF-projekt.    
• Unga in. ESF-projekt.    
• Utsikten 2.0. ESF-projekt.   
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Arbetsmarknadstorget. Finsam-projekt. 
 
Projektperioden är 2010-09-01–2013-08-31. Projektägare och utförare är Skellefteå kommun 
(arbetsmarknadsenheten). Samarbetsparter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget och 
samordningsförbundet. Projektets inriktning är rehabilitering till arbete/studier för ungdomar 16–29 år 
med behov av samordnade stödinsatser. Målgruppen beräknas totalt omfatta mellan 450–900 ungdomar i 
Skellefteå. Projektet utvärderas av Valuens AB, Umeå. En samhällsekonomisk utvärdering kommer även 
att genomföras och omfatta 30 slumpmässigt utvalda deltagare. 
 
Bland målsättningarna för projektet kan nämnas att minst 50 % av ungdomarna som deltagit i planerade 
aktiviteter får arbete på öppna arbetsmarknaden, med eller utan samhällsstöd, eller påbörjar studier. Ett annat 
mål är att alla ungdomar som deltagit i planerade aktiviteter upplever att deras livssituation förbättrats. 
 
Mål på myndighets/organisationsnivå är bland annat att en modell för samverkan mellan myndigheter vad 
avser ungdomar med behov av stöd från flera myndigheter har utvecklats och används i verksamheten samt att 
politisk- och tjänstemannaledning hos respektive myndighet upplever att det finns en etablerad, systematisk 
samverkan mellan samtliga samverkansparter 
 
Tillsammans med projektet Utsikten 2.0 och reguljära verksamheten SE/Kompare, som bedrivs i samma 
lokaler som Arbetsmarknadstorget, har bland annat gemensam remisshantering utvecklats liksom en gemensam 
modell för kartläggning. 
 
70 ungdomar har skrivits in på AMT fram till årsskiftet 2012/2013. 35 av dessa är avslutade, 21 av dessa har 
gått till arbete eller studier. Arbets- och studiemålet är därmed uppnått i nuläget. Genomsnittlig deltagartid på 
AMT är 8,5 månader. 
 
4all-for all. ESF-projekt (integrationsfonden) 
 
Projektperioden är 2011-01-01–2013-06-31. Projektägare är Urkraft AB i Skellefteå i samarbete med 
bland annat Skellefteå kommuns kundtjänst och kulturverksamhet. 
 
Projektets inriktning är utbildning i medborgarkunskap och användande av mötes- och 
informationsplatser för att förbättra integrationen för tredjelandsmedborgare och utlandsfödda. Antalet 
deltagare beräknas uppgå till 200 personer. 
 
Under våren och hösten 2012 har projektet bland annat anordnat en utbildningsserie för handläggare, 
chefer och politiker hos de fyra myndigheterna samt företag i Skellefteå. 
 
Hälsans Trädgård. ESF-projekt. 
 
Projektperioden är 2010-06-01–2013-05-31. Projektägare och utförare är socialkontoret (individ och 
familjeomsorgsavdelningen), Skellefteå kommun. Samarbetsparter är Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, landstinget (psykiatriska kliniken), Arbetsmarknadsenheten, Skellefteå kommun, 
samordningsförbundet och Solviks folkhögskola. Utvärderare är Kontigo AB, Stockholm. 
 
Projektets inriktning är arbetslivsinriktad rehabilitering, s.k. grön rehabilitering, för långtidssjukskrivna 
och arbetslösa i åldern 18–64 år. Majoriteten av deltagarna är mellan 40–55 år och står långt från 
arbetsmarknaden. Antalet deltagare planerades uppgå till minst 20 personer löpande under tre år. 



 
 
 

 27 

 
Målet är att 50 % ska få arbete och 90 % kommit närmare arbetsmarknaden. Stort fokus läggs på att 
förbättra deltagarnas livssituation och att de ska må bättre. Trepartssamtal med berörd handläggare 
genomförs 1 ggr/månad. 
Projektet kan ses som ett förrehabiliteringsprojekt där deltagarna ges utrymme till att öka sin självkänsla 
för att våga ta steget till nästa fas för att nå sitt mål. Fokus ligger på att deltagaren själv måste vara 
motiverad till att starta sin egen förändringsresa för att förbättra sina möjligheter att nå egen försörjning. 
Många deltagare har prövat andra rehabiliteringsmetoder men inte lyckats komma till förändring. 
 
Målsättningen att 50 % ska få arbete är inte uppnådd. Projektets första år har trots detta gett ett bra 
resultat med hänsyn till deltagarnas förändrade livssituationer. Deltagarna har fått en förändrad vardags 
rutin och ett ökat socialt liv. Även de deltagare som ännu inte hittat sin egen väg ut ur projektet, har en 
vardag som ger mer innehåll i deras liv än vad de hade vid ingången i projektet. 
 
Projektet har till årsskiftet 2012/2013 haft i snitt 28 deltagare inskrivna per månad, På grund av att 
deltagarna behöver lång tid i projektet innan man tar steget vidare kommer inte målet om 200 deltagare 
totalt under projekttiden att nås. I dagsläget har 100 deltagare varit inskrivna. 
 
Projektet MedUrs; Innovativa insatser före, under och efter arbetslivsintroduktionen. ESF-projekt. 
 
Projektperioden är 2010-09-27–2013-09-27. Projektets inriktning är rehabilitering till arbete/studier för 
personer som blivit eller kommer att bli utförsäkrade. Projektägare är Urkraft Service AB i samarbete 
med Medlefors folkhögskola. Samverkansparter är Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i 
Skellefteå och Norsjö, samordningsförbundet samt arbetsgivare och företag regionalt och lokalt. 
Utvärderare är Ove Svensson, Högskolan i Halmstad. 
 
Antalet deltagare beräknas uppgå till 230 personer under hela projekttiden. Under 2012 har en ansökan 
om förlängd projekttid lämnats in. En målsättning är att minst 75 % av deltagarna ska vara eller uppleva 
sig vara närmare arbetsmarknaden. Et annat mål är att utveckla ett gemensamt lärande bland 
samverkansparterna samt undersöka och utveckla myndigheternas samverkans- och 
samordningsmöjligheter. 
 
I projektet kombineras två verksamma modeller: Urkrafts KomMed-modell 
och Medlefors Spira Utvecklingstrappan. Urkrafts KomMed handlar om att utveckla motivation för en 
aktiv rehabilitering och stimulera det egna ansvarstagandet och initiativet till planering och orientering 
mot arbete. 
 
Spira-modellen består i att planera och genomföra deltagarens personliga utvecklingsplan på samma sätt 
som ett företag arbetar med sin affärsplan. Deltagaren ges via samtal, gruppdeltagande och personlig 
handledning möjlighet att stärka sitt självförtroende och hälsotillstånd samt medvetenhet om 
möjligheterna till nya vägar ut i arbetslivet. 
 
Dessa modeller förstärks med vidareutvecklingar för stöd/motivation i ett tidigt stadium och modeller för 
meningsfull sysselsättning, bland annat socialt företagande. MedUrs fokuserar på 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. 
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Fram till årsskiftet 2012/2013 hade 130 personer deltagit i projektet. Av de 23 personer som avslutats 
hade 56 % (13 personer) erhållit arbete och 4 % (1 person) gått vidare till studier. Projekt kommer under 
2013 även att erbjuda ett 20-tal platser för unga med aktivitetsersättning. t 
 
Rätt väg ut. ESF-projekt. 
 
Projektet, som tillkommit via upphandlingsförfarande av ESF-rådet, pågår under perioden 2012-02-01–
2014-06-30. Projektets övergripande mål är att utforma och metodutveckla anpassade insatser så att det 
finns en väg till utbildning eller arbete unga/unga vuxna som inte klarar godkända resultat i 
gymnasieskolan eller har den kompetens som krävs för en anställning eller vidare studier. 
Behoven av insatser är stora i Skellefteå. Det visar bland annat resultaten av SKL´s Öppna jämförelser 
2010. Där visar man att drygt 20 % av ungdomarna i Skellefteå inte har fullföljt sina gymnasiestudier, 
även efter fyra års studier. Endast 28 % av ungdomarna är etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter 
avslutade studier. Det placerar Skellefteå kommun på 232 plats av landets 290 kommuner! 
 
Utförare/Projektägare är Medlefors folkhögskola. Samverkansparter är Gymnasiekontoret, 
Fritidskontoret, Solviks folkhögskola och Urkraft, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 
samordningsförbundet. 
Projektet beräknas omfatta 60 deltagare per år. Utvärdering sker på central nivå med ESF-rådet som 
ansvarig. 
 
De olika verksamheterna i projektet, Medlefors, Solvik och SKARV, fokuserar på att deltagarna ska finna 
effektiva och fungerande vardagsrutiner och en hälsosam livsstil i alla dimensioner. De får verktyg att 
arbeta mot en ökad självkänsla och självförtroende för att kunna söka sig vidare mot en framtida 
försörjning. Omvärldsorientering och kunskap om demokratiska rättigheter och skyldigheter bearbetas på 
olika sätt för att deltagarna ska kunna uppleva större delaktighet i samhället. Möjlighet att studera i 
enklare former ges till intresserade. Arbetet sker i grupp med möjlighet till individuella insatser och 
anpassningar. 
 
Närvaro i aktiviteten, oavsett aktör, är första fokus i arbetet med alla deltagarna, uppmuntran och trygghet 
att vilja komma till aktiviteterna. Därefter söks anpassade utmaningar med studier, studiebesök, praktik 
och kombinerade lösningar med flera inslag. 
 
Fram till årsskiftet 2012/2013 var 44 deltagare inskrivna i projektet. 
 
Spira Anställningskompetens. ESF-projekt. 
 
Projektperioden är 2011-08-01–2014-01-31. Projektägare är Medlefors folkhögskola. Samverkansparter 
är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun, landstinget och samordningsförbundet. 
Projektets inriktning är rehabilitering till arbete/studier för arbetslösa och/eller sjukskrivna personer i 
åldern 16–64 år. Antalet deltagare beräknas uppgå till 250 personer under projekttiden. 
 
Projektet bygger till stor del på erfarenheterna från tidigare Spira-projekt. En förändring är att större fokus 
kommer att läggas på praktikperioden genom att utveckla handledarstödet på arbetsplatsen samt 
deltagarnas förberedelse inför praktikperioden. Nära samarbete med arbetsgivare och deras anställda har 
utvecklats via företagsfrukost och handledarträffar. 
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Projektet använder sig av en metod, där den täta personliga handledningen kompletteras med ett 
heltidsschema. Deltagaren driver sin egen process i samråd med sin handledare d.v.s. är delaktig i sin 
egen schemaplanering utifrån sina behov. Kontinuerligt utvärderas schemalagda aktiviteter såväl i grupp 
som enskilt. Detta för att kunna erbjuda aktiviteter som är aktuella just för den målgrupp som är inskriven 
vid respektive tidsperiod. Det fasta schemautbudet kompletteras regelbundet med kortare insatser 
exempelvis rörande arbetsmiljöfrågor, fackliga rättigheter och skyldigheter i syfte att stärka deltagarnas 
anställningskompetens. 
 
Projektets mål är bland annat att 50 % av deltagarna efter avslutat projekt antingen ska ha fått jobb eller 
påbörjat studie. Ett annat mål är att utveckla effektiva samverkansformer mellan arbetsgivare och 
projektdeltagare för att öka möjligheterna till anställning 
176 deltagare har varit inskrivna tom 2012-12-31. Om deltagare som avbrutit utan att fullföljt projektet 
tas bort från den totala summan har 47 % kommit ut i arbete eller studier 
 
Spira integration. ESF-projekt. 
 
Projektperioden är 2012-08-01–2014-06-30. Projektägare är Medlefors folkhögskola. Samverkansparter 
är bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och samordningsförbundet. 
Minst 60 personer planeras ta del av insatserna. Vid årsskiftet 2012/2013 var 37 personer inskrivna. 
 
SPIRA Integration vänder sig till personer med utländsk bakgrund i åldern 16–64 år som står långt från 
arbetsmarknaden och som har svårt att konkurrera om befintliga jobb idag. De grupper som särskilt 
prioriteras är kvinnor och män med utländsk bakgrund – nyanlända de senaste 3 åren samt bosatta i 
Sverige mer än 3 år. 
 
Projektets mål är att bidra till att underlätta deltagarna att etablera sig i arbetslivet i form av anställning, 
eget företagande eller studier. Bland delmålen kan nämnas följande: 
 

• 75% av deltagarna skall efter avslutat projekt vara eller uppleva sig vara närmare arbetsmarknaden 
• Deltagarna ska uppleva att de förstår och känner sig delaktiga i det svenska samhället 
• Deltagarna ska ha fått kunskaper i jobbsökande aktiviteter 
• Deltagarna ska ha fått möjlighet till praktik/arbetsträning för att öka möjligheterna till att erhålla 

en anställning 
• Deltagarna ska ha möjlighet till reflektion kring eget entreprenörskap antingen direkt eller via 

någon starta eget utbildning 
• Deltagaren ska uppleva sig ha ökat på sina kunskaper i svenska språket 

 
Projektet baseras på SPIRA-processen som bland annat innebär individuell handledning parallellt med 
schemalagda aktiviteter, studiebesök, praktik, studier, m.m. Innehållet är samma som i Spira 
anställningskompetens med tillägget att fokus ligger på språket och på att erhålla svensk 
kulturkompetens. 
 
TExAS. ESF-projekt. 
 
Projektperioden är 2012-01-01–2014-06-27. Projektägare är Urkraft Service AB. Projektets syfte är att 
fler kvinnor och män med Aspergers syndrom eller liknande neuropsykiatriska funktionshinder i 
Skellefteå ska kunna kvalificera sig till och genomföra eftergymnasiala studier. Projektets delmål är att 



 
 
 

 30 

öka samordningen mellan samverkansparterna Skellefteå kommuns Handikappförvaltning och 
Gymnasiekontor, Västerbottens läns landsting, Psykiatriska kliniken, Attention, Umeå universitet, Luleå 
Tekniska universitet, Campus, CV, Folkhögskolor, samordningsförbundet, m.fl. 
Antalet deltagare beräknas preliminärt uppgå till 40 i åldern 16-54 år. Utvärderare är European Minds 
Sweden AB. 
 
Arbetssättet handlar främst om att skapa en trygghet för eleven och att arbeta för miljöer där studenten tas 
på allvar och blir sedd. Att skapa ett intresse/engagemang för nya kunskaper och större insikt om den 
egna personliga utvecklingen. Projektet har stort fokus på med deltagarnas medinflytande över innehåll 
och arbetssätt för att skräddarsy och lyssna till alla deltagares speciella behov. 
 
Andra viktiga områden är att tydliggöra elevens utveckling för eleven genom att kontinuerligt informera 
om framsteg och resultat, att medvetandegöra syftet med studierna och styrdokument och att diskutera 
deras rimlighet samt att vara insatt i studentens intresseområden och livsvillkor. 
 
När det gäller didaktik och metodik så skiljer sig arbetssättet beroende på vilket ämne som studeras och 
vilken student som studerar. 
 
Vid behov kan personalen, tillsammans med den studerandes nätverk, skapa en helhetssyn som utöver 
studieplanering även inkluderar vardagsplanering, dygnsrytm och tider, friskvård och övrig 
vägledning. 
 
Unga in. ESF-projekt. 
 
Projektperioden är 2012-06-01–2014-05-31. Projektet är ett nationellt projekt med Arbetsförmedlingen 
som projektägare. Samverkansparter är Skellefteå Kommun (gymnasiekontoret och socialkontoret), 
samordningsförbundet, Gävle Kommun, Malmö kommun, Göteborgs Stad, Stockholms Stad. Projektet 
utvärderas centralt. 
 
Syftet med projektet är att genom samverkan mellan stat, kommun, ideella och privata sektorn skapa 
mötesplatser och konjunkturoberoende metoder för att hitta samt stötta ungdomar i eller i riskzonen för 
utanförskap. Detta görs genom att öka ungdomars närvaro på samhällets olika arenor och därmed en 
känsla av inkludering. 
 
Målgruppen är unga mellan 16-24 år som inte studerar, arbetar eller finns i några system hos kommunen 
eller Arbetsförmedlingen. Många av de unga i denna målgrupp lider av funktionsnedsättningar, såsom 
psykisk ohälsa och eller inlärningssvårigheter och neuropsykiatriska problem ibland i kombination med 
missbruk. Därför behöver aktiviteterna individanpassas i mycket stor utsträckning och samverkan är en 
viktig framgångsfaktor. 
 
Arbetssättet är holistiskt förhållningssätt vilket innebär att personalen ser till hela individens situation som 
grund för vilka aktiviteter som blir aktuella och utgår ifrån vad det största behovet är just nu. 
 
I Skellefteå har verksamheten två inriktningar; dels den uppsökande verksamheten av ungdomar som inte 
studerar, inte arbetar och inte finns inskrivna på arbetsförmedlingen. Dels den förebyggande 
verksamheten som består i ett utökat samarbete gällande det kommunala informationsansvaret samt 
verksamhet i form yrkesintroduktionsprogrammen KLIV och YP. 
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Vid årsskiftet 2012/2013 deltog ett 30-tal ungdomar i projektet. 
 
Utsikten 2.0. ESF-projekt. 
 
Projektet pågår under perioden 2012-01-01–2014-06-30. Projektägare och utförare är socialkontoret 
(individ och familjeomsorgsavdelningen), Skellefteå kommun. Samarbetsparter är Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, landstinget (psykiatriska kliniken) och samordningsförbundet. Utvärderare är 
European Minds Sweden AB, Skellefteå. 
 
Projektets syfte är att erbjuda rehabiliterings- och vägledningsinsatser som ökar deltagarnas möjligheter 
att etablera sig på arbetsmarknaden eller komma igång med studier. Projektet arbetar med en helhetssyn 
på människan och anpassar insatserna efter den enskildes behov. I verksamheten ingår kartläggning av 
deltagarnas resurser och hinder, handlingsplan med mål och delmål, arbetsförberedande verksamhet 
utifrån deltagarens behov, öppenhet och nätverksarbete, hembesök vid behov. Utsikten har fokus på 
hälsoperspektivet genom färdighetsträning kring fysisk aktivitet, sömn, kost, rutiner, etc. Arbetsprövning 
sker i reell miljö. 
 
Utsikten 2.0 är en vidareutveckling av tidigare projekt Utsikten. Nytt i arbetssättet är mer strukturerat 
arbete med deltagarnas hälsa samt transnationella samarbetspartners. 
 
Fram till årsskiftet 2012/2013 har projektet haft 52 deltagare inskrivna. 11 personer har avslutats och av 
dessa har 6 gått till egen försörjning, 5 till arbete och 1 till studier, vilket innebär en måluppfyllelse på 
54,5%. 
 
Under hela projektperioden planerar Utsikten att arbeta med 110 personer. Första halvan av 2012 var 
projektet i en mobiliseringsfas vilket innebär att verksamheten främst arbetade med planering och 
utveckling av verksamheten. 
 
Beslutade insatser under 2012 

Följande projekt har beviljats medel av samordningsförbundet under 2012: 
 
Projekt  Projektägare Inriktning/målgrupp  
 
KUR-projektet Försäkringskassan Öka kunskapen och medvetenheten om psykisk 
Beslutet avsåg med-   ohälsa/sjukdom/funktionshinder 
finansiering av    på arbetsplatser och hos arbetsmarknadens parter 
lokalhyra, m.m.  
 
Projekt finansierade av Europeiska socialfonden, ESF 
 
Projekt  Projektägare Inriktning/målgrupp 
 
Rätt väg ut.  Medlefors folkhögskola Unga/unga vuxna som inte klarar godkända resultat 
Beslutet avsåg   i gymnasieskolan eller har den kompetens 
kontant medfinansiering    som krävs för en anställning eller vidare studier. 
med 600 000 kronor 
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Spira integration. Medlefors folkhögskola Rehabilitering till arbete/studier för 
Beslutet avsåg   deltagare med utländsk bakgrund i åldern 16–64 år 
kontant medfinansiering 
med 400 000 kronor 
 
Kraft till arbetskraft. Röda Korset  Kombinerad behandlings- och arbetslivsinriktad 
Beslutet avsåg    rehabilitering för utlandsfödda 
kontant medfinansiering   i samarbete med Medlefors 
med 150 000 kronor.   folkhögskola 
Projektet fullföljdes inte. 
Unga in.  Arbetsförmedlingen Hitta och stödja ungdomar i eller i riskzonen 
Besluten avsåg   för utanförskap 
medfinansiering av 
lokalhyra med 
totalt 462 000 kronor. 
 
TExAS.  Urkraft Service AB Stöd till personer med Aspergers syndrom och 
Beslutet avsåg kontant    andra neuropsykiatriska funktionshinder för att 
medfinansiering med    möjliggöra eftergymnasiala studier 
310 500 kronor 
 
Information och utbildning 

Informationsinsatser och utbildning för olika personalgrupper är en central uppgift för 
samordningsförbundet Skellefteå. 
 
Intern och extern information 
 
En viktig del i den interna informationen gentemot handläggare/chefer och politiker hos medlemmarna 
samt projektägare, föreningar/organisationer och andra aktörer är samordningsförbundets roll som 
sammankallande och beredande i lokala samverkansgruppen och det tidigare etablerade nätverket för 
projektledare i Skellefteå. Under 2012 har delvis nya kontaktytor skapats genom arbetet med samordnad 
ledning/styrning av projekt i Skellefteå. 
 
Förbundet har bland annat arrangerat en styrgruppsutbildning för projektägare och projektledare under 
våren 2012 samt medverkat aktivt i KUR-projektet. 
 
Förbundets hemsida utgör en viktig del i den externa informationen om förbundets organisation, beslut, 
aktiviteter, pågående projekt, m.m. Under året har vissa förändringar av hemsidans layout skett. 
 
Samordningsförbundet har förekommit i olika media i samband med olika aktiviteter, bl.a. den 
Lärkonferens som genomfördes i samarbete med Medlefors folkhögskola under hösten samt i samband 
Norra Västerbottens artikelserie om utanförskap och offentlig försörjning i Skellefteå. I detta inslag 
presenterades bl.a. delar ur samordningsförbundets statistik över offentliga försörjningsformer i 
Skellefteå. 
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Förbundschef har deltagit vid olika konferenser och presenterat förbundets verksamhet, bl.a. vid Nordiska 
välfärdskonferensen i Göteborg, nationella konferenser, regionala och lokala seminarier, NNS-
konferenser, m.m. Information har även getts till den socialdemokratiska gruppen i landstingsfullmäktige. 
Förbundet har varit värd för en regional nätverksträff för samordningsförbunden i de fyra norra länen 
samt deltagit i det länsövergripande arbete med en regional utvecklingsstrategi. 
 
Samordningsförbundet har under 2012 varit representerat dels i styrelsen för Nationella Nätverket för 
samordningsförbund samt dels på tjänstemannanivå i den arbetsgrupp som är utgör en stödfunktion för 
styrelsen. 
 
 
Kommentarer till 2012 års ekonomiska resultat 

Det ekonomiska resultatet för 2012 uppgår till 1 037 762 kronor. Verksamhetens intäkter har uppgått till 
5 903 930 kronor och verksamhetens kostnader till 5 310 961 kronor. Finansiella intäkter uppgick till 
86 651 kronor och återvunnen moms till 358 142 kronor. Inga investeringar har gjorts under 2012. Det 
egna kapitalet uppgick vid årets ingång till 2 691 589 kronor och vid årets slut till 3 729 350 kronor. 
 
Intäkterna från huvudmännen har ett utfall som är exakt lika med vad som budgeterats. 
 
Den budgeterade kostnaden för år 2012 var beräknad till 8 594 000 kronor och baserades på 2012 års 
bidrag från förbundets medlemmar med 5,8 miljoner kronor, överskjutande medel från föregående år samt 
finansiella intäkter. 
 
Projektkostnaderna har under 2012 uppgått till 3 631 950 kronor. Detta kan ställas i relation till den 
budgeterade projektkostnaden på 6 404 000 kronor. Avvikelsen mot beräknad kostnad beror framförallt 
på att fler nya ESF-projekt istället för Finsam-projekt inletts under 2012, en medveten prioritering att 
skapa en finansiell grund för att fr.o.m. 2013 implementera framgångsrik samverkan samt att kostnaden 
för Arbetsmarknadstorget blivit 1 028 586 kronor lägre än förväntat. 
 
Genom att medfinansiera och medverka i ESF-projekt där insatserna och målgrupperna överensstämmer 
med samordningsförbundets mål och inriktning har ett flertal nya insatser kommit till stånd under året till 
relativt lägre kostnader än vad som normalt är fallet vid projekt, s.k. Finsam-projekt, där enbart 
samordningsförbundet står för medfinansieringen utöver projektägarens och samverkansparternas 
insatser. 
 
Förbundet har även under 2012 beslutat att under ESF:s nya programperiod 2014-2020 söka projektmedel 
i egenskap av projektägare. 
 
Den väsentliga avvikelsen vad avser kostnaderna för nya projekt under året har också sin grund i 
förbundets prioritering att fr.o.m. 2013 skapa ekonomiska möjligheter att säkerställa långsiktiga och 
reguljära samverkansplattformar inom de områden där framgångsrik projektsamverkan bedrivits och 
långsiktiga behov finns. 
 
Under 2012 har en ny lagstiftning, vilken ger samordningsförbund rätt att lyfta moms, trätt ikraft. Lagen 
gäller retroaktivt från år 2010. Samordningsförbundet har under 2012 erhållit retroaktiv ersättning för den 
bokförda kostnaden för 2011, d.v.s. 358 142 kronor, vilket bidragit till det positiva resultatet. 
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Projektnära kostnader och kansli/administrativa kostnader i form av ledning, styrning, arvoden, 
administration, beredning, utbildning, ekonomiservice, m.m. har ett utfall på 1 679 011 kronor. Den 
budgeterade kostnaden var beräknad till 2 190 000 kronor exklusive momskostnaderna. De minskade 
kostnaderna beror framförallt på lägre kostnader för extern utvärdering/processtöd, 
information/kommunikation samt gemensam kompetensutveckling. 
 
Finansiella intäkter uppgick till 86 651 kronor mot budgeterade 50 000 kronor. 
 
En jämförelse mellan utfall och budget vad avser enskilda projekt, styrelse, kansli, m.m. redovisas i 
bilaga. 
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2. RESULTATRÄKNING 

  
Not 

2012-01-01 
2012-12-31 

2011-01-01 
2011-12-31 

    
Verksamhetens intäkter 1 5 903 930 5 800 000 

 
Verksamhetens kostnader 2 -5 310 961 -6 240 100 

 
Verksamhetens nettokostnader  592 969 -440 100 

Finansiella intäkter  86 651 108 612 
 

Jämförelsestörande poster 3 358 142 -358 142 

Årets resultat  1 037 762 -689 630 
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3. BALANSRÄKNING 

 Not 2012-12-31 2011-12-31 
TILLGÅNGAR    
    
Omsättningstillgångar    
Fordringar 4 184 318 79 794 
Kassa och bank  5 117 407 4 962 025 
Summa omsättningstillgångar  5 301 725 5 041 819 
    
SUMMA TILLGÅNGAR  5 301 725 5 041 819 
    
    
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

   

    
Eget kapital    
Eget kapital vid årets ingång  2 691 589 3 381 219 
Årets resultat  1 037 761 -689 630 
Summa eget kapital  3 729 350 2 691 589 
    
Skulder    
Kortfristiga skulder 5 1 572 375 2 350 230 
Summa skulder  1 572 375 2 350 230 
    
SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

 5 301 725 5 041 819 

    

Panter och ansvarsförbindelser 
Panter och därmed jämförliga säkerheter    inga inga 
Ansvarsförbindelser                   inga inga 
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4. KASSAFLÖDESANALYS 

 Not 2012 2011 
    
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    

Årets resultat  1 037 761 -689 630 

Justering för av- och nedskrivningar  0 0 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster  0 0 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  1 037 761 -689 630 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 4 -104 524 66 296 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 5 -777 855 844 188 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  155 382 220 854 
 

    

INVESTERINGSVERKSAMHETEN    
Investering i materiella anläggningstillgångar    

Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 0 
    

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    
Ökning av långfristiga fordringar  0 0 

Minskning av långfristiga fordringar  0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0 0 
    

Årets kassaflöde  155 382 220 854 

Likvida medel vid årets början  4 962 025 4 741 170 
Likvida medel vid årets slut  5 117 407 4 962 025 
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5. REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 

Allmänt 
Årsredovisningen har upprättats enligt Lag om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet 
för Kommunal Redovisning. 
 
Värderingsprinciper m m 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 
 
Intäkter och kostnader 
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Intäkter har upptagits till 
verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 
Projektkostnader har periodiserats utifrån bedömda nedlagda kostnader i projekten under räkenskapsåret. 
 
Fordringar 
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 
 
6. NOTER 

Not 1 Verksamhetens intäkter 
 
Erhållna intäkter fördelar sig enligt följande på förbundets huvudmän: 
 2012 2011 
Skellefteå Kommun 1 450 000 1 450 000 
Västerbottens Läns Landsting 1 450 000 1 450 000 
Försäkringskassan 2 900 000 2 900 000 
Umeå och Lycksele Samordningsförbund 80 362 0 
Nationella Nätverket 15 269 0 
Medlefors Folkhögskola 8 299 0 
Summa 5 903 930 5 800 000 
 
Not 2 Verksamhetens kostnader 
 2012 2011 
Projektkostnader inkl. ESF-projekt 3 631 950 4 781 449 
Inhyrd och tillfällig personal inkl. ek. adm. avtal 1 201 275 1 153 572 
Styrelsearvoden inkl. sociala avgifter 186 724 169 293 
Konferenser/seminarier/utbildning för styrelsen 109 960 37 739 
Övriga kostnader 181 052 98 047 
Summa 5 310 961 6 240 100 
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Not 3 Jämförelsestörande poster 
 
I maj 2011 beslutade Skatteverket att inte bevilja Samordningsförbund ersättning för ingående moms. 
Som en konsekvens av detta principbeslut belastades samordningsförbundets resultat för år 2011 med 
358 142 kronor för ej avdragsgill moms, vilket minskade 2011 års resultat med motsvarande belopp. 
 
Efter en administrativ och politisk process under 2011/2012 beslutade riksdagen före sommaren 2012 om 
en ny lagstiftning i vilken samordningsförbund beviljades rätt till ersättning för ingående moms. 
Förändringen skulle dessutom tillämpas retroaktivt från år 2010. Under år 2012 fick 
Samordningsförbundet Skellefteå 358 142 kronor i retroaktiv ersättning för ingående moms gällande år 
2011. Det har ökat 2012 års resultat med motsvarande belopp. 
 
Not 4 Fordringar 
 2012-12-31 2011-12-31 
Moms 80 388 0 
Nationella Nätverket 15 269  
Medlefors Folkhögskola 8 299 0 
Fordran på andra Samordningsförbund 80 362 79 794 
Summa 184 318 79 794 
 
Not 5 Kortfristiga skulder 
 2012-12-31 2011-12-31 
Skuld till Skellefteå kommun 342 338 0 
Upplupna projektkostnader 1 157 737 2 235 282 
Revisionsarvode 25 000 25 000 
Övriga skulder 43 454 80 187 
Preliminär skatt 3 846 9 761 
Summa 1 572 375 2 350 230 
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7. UNDERSKRIFTER 

Samordningsförbundet Skellefteå överlämnar årsredovisning samt revisorernas granskningsrapport och 
revisionsberättelse för 2012 till förbundsmedlemmarna. 
 
Jag/vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, 
intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 
 
Skellefteå den 22 februari 2012 
 
 
 
 
Bertil Almgren (s), ordförande  Anna Viklund, vice ordförande 
Skellefteå kommun   Arbetsförmedlingen 
 
 
 
 
Kenneth Andersson (s), ledamot  Helen Edström, ledamot 
Västerbottens Läns Landsting  Försäkringskassan 
 
 
 
 
Vår revisionsberättelse har avgivits _____________________________________________ 
 
 
 
 
Yvonne Karlsson, Skellefteå Kommun 
 
 
 
 
Mats Henriksson, Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen 
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BILAGA 

Styrkort 2012 
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Sammanställning Utfall – Budget 2012 
 
Projekt    Utfall  Budget Avvikelse 
    2012-12-31  2012 
 
Utsikten 2.0. ESF-projekt.         434 376     337 000     -97 376 
Spira integration. ESF-projekt.       200 000                0   -200 000 
Rätt väg ut. ESF-projekt.         600 000                0   -600 000 
Arbetsmarknadstorget. Finsamprojekt.  1 833 414  2 862 000 1 028 586 
Psykisk ohälsa och arbetslivet. Finsam-projekt.      15 800     109 000      93 200 
Sociala entreprenörshuset. ESF-projekt.        130 000                0   -130 000 
MedUrs. ESF-projekt.           150 000      150 000               0 
Hälsans trädgård. ESF-projekt.        118 360      250 000    131 640 
Spira anställningskompetens. ESF-projekt.                             0      200 000    200 000 
4U – For all. Integrationsfonden.                              0                 0               0 
TExAS. ESF-projekt.      150 000                 0   -150 000 
 
 
Budgeterat utrymme för nya projekt                              0   2 496 000  2 496 000 
 
Summa projekt   3 631 950   6 404 000  2 772 050 
 
 
 
Styrelse, kansli/administration, övriga kostnader 
 
Styrelse (arvoden, sociala avgifter, utb./konf.)    296 684      330 000       33 316 
Inhyrd och tillfällig personal inkl. ek. adm. avtal.) 1 201 275   1 275 000       73 725 
Övriga kostnader (projektnära kostnader, konf./    181 052      585 000     403 948   
seminarier, IT-kostnader, m.m.) 
 
Summa     1 679 011    2 190 000     510 989
        
  
Totala kostnader   5 310 961   8 594 000  3 283 039
              
   
 
Intäkter    5 903 930   5 862 000      41 930 
 
Finansiella intäkter        86 651        50 000      36 651 
 
Återvunnen moms      358 142                 0     358 142 
 
Årets resultat    1 037 762                 0  1 037 762 
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 Projektrapport Vuxna 16-64 år 
 

Projektnamn: 
 
Hälsans Trädgård 
 

Rapporten har skrivits av:  
Karin Dahlgren 
 

Projektägare:  
Skellefteå kommun 
 

Projekttid  
2010-06-01-2013-05-31 
 

Samverkansparter: 
Arbetsmarknadsgruppen Skellefteå Kommun 
Arbetsförmedlingen 
Försäkringskassan 
Samordningsförbundet 
Socialkontoret Skellefteå Kommun 
Solviks Folkhögskola 
Västerbottens Läns Landsting Psykiatin 
Solkraft Skellefteå Kommun 

Rapporten avser perioden: 
201211 

1. Sammanfattning  

Under perioden första september 2008 till första mars 2009 genomfördes förstudien Hälsans 
trädgård diarienummer 2008-3080159. Resultatet från förstudien visar på att det finns ett behov 
av att utveckla den redan befintliga rehabiliteringen med de nya erfarenheter och forskningsrön 
som gjorts inom området Grön rehabilitering.  

Syftet med projektet är att utveckla ett arbetssätt och en verksamhetsmodell som stödjer individer 
att förkorta vägen till arbete/studier.  Detta baserad på teorier och metoder från området "grön 
rehabilitering". 

Målformulering 
50 % ska under projekttiden uppnå egen försörjning genom arbete eller studier.  
90 % ska uppleva att de kommit närmare arbete eller studier.  
90 % av deltagarna ska uppleva att de kan mer om jämställdhet.  
90 % av deltagarna ska uppleva att de kan mer om tillgänglighet. Beslut tas att Hälsans trädgård 
efter projekttiden ska permanentas.  
Genom utveckling av arbetssätt och metoder i grön rehabilitering skapas förutsättningar för 
deltagarna att omfattas av effektiva insatser som stärker deras position i samhället. Genom att 
bryta utanförskapet och med rätt stöd i högre utsträckning kunna påverka sina möjligheter att ta 
steget till arbete, studier och ett självständigt liv.  
 
Projektorganisationen:  
Projektledaren (85%) leder projektet utifrån projektplanens uppbyggnad och kommer att stödja 
deltagarna i den gröna miljön. 
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Projektmedarbetarna: En person som arbetar heltid som handledare i den praktiska verksamheten 
i trädgården. 
En person (50%) som arbetar med motiverande samtal tillsammans med deltagarna samt med 
metodutveckling och dokumentation.  
En i personalen (20%) har lärarkompetens och kommer att arbeta med att hålla i teoretiska inslag 
för projektdeltagarna.    
En person (20%) med kompetens från psykiatrin kommer att arbeta med kroppsmedvetenhet i den 
gröna miljön. 
Dessutom kommer en administratör ingå i projektorganisationen. 
 
Målgrupp:  

Helt arbetslösa, Helt eller delvis sjukskrivna. Personer med ekonomiskt bistånd eller 
introduktionsers. Personer med helt eller delvis sjuk-och aktivitetsers. Åldersgrupp 16-64 år 

Arbetssätt/process: 

I projektet kommer vi att anpassa och utveckla metoden Grön Rehabilitering, inte bara tillämpa 
ett arbetssätt som redan finns på andra håll. Framförallt handlar utvecklingen om att metoden 
ska vara anpassad till projektdeltagarnas behov, en individuell planering där varje deltagares 
svårigheter ligger i fokus. Det är projektpersonalens och deltagarens gemensamma uppgift att 
hitta rätt stöd och möjliggöra den fortsatta planeringen för deltagren till att nå målet/komma 
närmare arbete studier. Praktiskt använder vi oss av kreativa/trädgårds aktiviteter. 

Resultat/Bedömning  

Deltagare i Projektet behöver en lång rehabilitering där kravet på den enskilda individen är lågt. 
Deltagare har prövat andra rehabiliteringsmetoder men inte lyckats komma till förändring. Av de 
deltagare som slutat hos oss har 5 st. fått arbete, 6 st. börjat studera och 10 st. gått till 
praktik/annat projekt. Projektet kan ses som ett förrehabiliteringsprojekt där deltagarna ges 
utrymme till att öka sin självkänsla för att våga ta steget till nästa fas för att nå sitt mål. Fokus 
ligger på att deltagren själv måste vara motiverad till att starta sin egna förändringsresa för att 
förbättra sina möjligheter att nå egen försörjning. 

2. Deltagarna  

Målgruppen är långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna, personer med ekonomiskt bistånd och 
introduktionsers, samt sjuk/aktivitetsers personer som anses behöva stöd och hjälp för att komma 
till egen finansiering. Det som kännetecknar vår målgrupp är att deras ohälsa är stor och att de i 
vissa fall redan prövat andra rehabiliteringsåtgärder eller andra projekt med inte klarat av den 
nivån. Deltagare kan vara inlagda på avd. inom Psykiatrin och samtidigt starta i Projektet med 
några timmar i veckan. Flertalet av deltagarna har blivit utförsäkrade och ska prövas mot arbete 
trots att ohälsan kvarstår. Individen blir erbjuden platsen av sin remitent/handläggare, eller 



 Sid 3 (5) 
  

samtalskontakt/läkare inom Vll. Individen ska själv ha en uttalad vilja att delta i projektet efter 
det ordinarie studiebesök som görs tillsammans med remitent på Hälsans Trädgård. Projektet ger 
individerna möjlighet att träffa andra individer och ingå i ett socialt sammanhang utan krav på att 
man ska producera. Vilket kan vara det första steget man tar för att komma vidare mot 
arbete/studier. 

Vi har sett att ohälsan har varit högre bland deltagarna under projekt tiden än vad vi kunde 
förutspå när ansökan gjordes. 

 

3. Arbetssätt/processer  

Vi arbetar utifrån varje deltagares enskilda förmåga, i samråd med deltagare och remitent utgår 
vi från den handlingsplan som ställs, dessa handlingsplaner kan handla om, hur mycket man som 
deltagare orkar utifrån sin värkproblematik, sina sömnsvårigheter, sina ätstörningar, sin 
ekonomiska oro etc. Vi använder oss av metoder där vi dagligen utför aktiviter tillsammans både 
fysiska och teoretiska, vi observerar deltagarna och gör tillsammans med den Hälsobok som 
deltagaren skriver i ett hälsodiagram som deltagren och remitenten får ta del av. Vi reviderar 
löpande utifrån vad som framkommer i de uppföljnings träffar vi har kontinuerligt. 

Praktiskt använder vi oss av kreativa/trädgårds aktiviteter. Sommartid ökar givetvis 
trädgårdsaktiviteterna och vintertid är det de kreativa aktiviteterna som är i fokus. 

Vårt arbetssätt följer det vi redogjorde för i vår projektbeskrivning. 

4. Samverkan 

Samverkan med myndigheterna fungerar väl förutom att det finna svårigheter att få kalendrarna 
att stämma, eftersom vi har uppföljningar 1 gång i månaden med deltagare och remitent är det 
svårt att få tider som passar. De gånger som det fungerar bokar remitenten flera möten efter 
varandra när de besöker oss. För oss har det varit en fördel att vi jobbat mot övriga myndigheter 
sedan tidigare, vi har på det sättet redan byggt upp ett bra kontaktnät. De förändringar som sker 
inom Af och Fk regelverk påverkar givetvis projektet och framför allt ger det en ökad oro hos 
deltagarna. 

 

5. Jämställdhet/Tillgänglighet/Mångfald  

Vi har fortsatt att diskutera i grupper om våra olika synsätt på jämställdhet, även på de 
konferenser vi deltagit på samtalas det kring frågan. Att samtala om jämställhet med deltagarna 
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ger oss en ökad insikt i hur svårt det kan vara att förstå vad det är och att förstå hur man som 
individen ser på ordet. För många är detta frågeställningar som man aldrig har tänkt på tidigare, 
de normer som man bär med sig finns bara där. Diskussionerna kan väcka nya tankar hos 
deltagarna vilket också kan starta det egna ifrågasättandet. Personalens långa erfarenhet med 
människor i utanförskap ger stöd i diskussioner om jämställdhet, det handlar om att lyfta 
frågeställningen och starta diskussionerna som kan ge en ny insikt hos individen. Eftersom att 
gruppen består av både män och kvinnor av olika nationaliteter blir diskussionerna innehållsrika.  

Vi använder oss även av de kreativa aktiviteterna när det gäller jämställdhet, att deltagare får 
pröva på typiskt manliga/kvinnliga "hantverk" gör att gränserna suddas ut. Tryggheten mellan 
deltagarna gör att man vågar utföra aktiviteter som man aldrig tidigare prövat. Anledningen till 
att man inte prövat tidigare är ofta att man anser det vara typiskt manligt/kvinnligt. Det vi ser 
som är viktigt är att deltagarna växer utifrån att man prövat och kan samtala om varför det 
ansetts manligt/kvinnligt. Under kommande månaderna är det svårt att praktiskt att ha 
aktiviteter i den Gröna miljön för att förbättra tillgängligheten. Eftersom våra arbetslokaler inte är 
bra utrustade för att vara fysiskt tillgängliga för alla diskuterar vi hur vi ska lösa detta när vi ska 
implementeras. Vi har tillgång till att öka tillgängligheten för människor med fysiska handikapp 
och Solkraft har kontaktat en arkitekt för att vara dem behjälpliga i utförandet .Vi planerar även 
att omstrukturera våra arbetslokaler så att de bättre passar deltagare med ADHD diagnos, en 
lokal med ett lugnare intryck än den vi har ska arbetas fram under januari månad. Men planering 
och diskussioner sker löpande över vad som ska göras till våren. Vi jobbar också för att öka 
tillgängligheten i fråga om att känna sig välkommen och behövd, att bemöta individer på den nivå 
där de befinner sig och stötta dem till att växa och stärka sig för att klara av arbetsmarknaden/ 
studier är för oss i fokus. Diskussioner om hur tillgängligheten ser ut i samhället i stort både fysiskt 
och psykiskt sker löpande. 

6. Ekonomi  

Projektet ligger i fas med budgeten 

Medfinansieringen är ett problem eftersom det släpar flera månader bakåt i tiden på 
Arbetsförmedlingens redovisning, detta beror b.la på deltagarnas dåliga rutin på att lämna in sina 
blanketter i tid. Vi påminner om detta men det finns ändå svårigheter kring detta.Utifrån att det 
"släpar" är det svårt för oss att exakt se hur vi ligger till. Men i de egna uträkningar som vi gör 
anser vi att vi ligger i fas. 

7. Resultat/bedömning av måluppfyllelse 

I dagsläget kommer inte projektet att nå måluppfyllelsen vad gäller antal deltagare totalt. Detta 
pga. att inskrivning/utskrivning inte sker i den takt vi hade uppgett i ansökan, anledningen till 
detta är den ohälsa som deltagarna har ger deltagren en längre inskrivningstid än beräknat. Vi ser 
att de remiterande myndigheterna har ett behov av att erbjuda deltagare som står längst från 



 Sid 5 (5) 
  

arbetsmarknaden plats i projektet. Anledningen till detta är att projektet är väl anpassat att 
rehabilitera den målgrupp som behöver den metod vi arbetar efter. Det finns personer som går 
vidare till reguljärt arbete och skola i den takt de själva klarar av, samt en del som går vidare till 
andra projekt eller annan aktivitet inom arbetsförmedlingen vilket inte kan jämställas med 
reguljära arbetsmarknaden. Men vi ser att dessa personer ändå gjort en resa mot arbete/studier 
och att tiden i projektet är första delen i deras rehabilitering. 

8. Implementering  

Den diskussion som förs är att Hälsans Trädgård ska implementeras i Solkrafts ordinarie 
verksamhet. För att detta ska kunna lösas måste man hitta hållbara intäkter, frågor som bör 
diskuteras är hur andra samverkande parter ser på behovet av Hälsans Trädgård samt att hitta 
lösningar på de intäkter som i så fall kommer att behövas. 

9. Frågor och uppdrag till styrgruppen 

Hur ställer sig övriga myndigheter till att implementera och tillsammans hitta ekonomi för att 
kunna genomföra detta.  

10. Övriga frågor 
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Projektrapport Unga, vuxna 16-35 år 
 

Projektnamn: 
 
Arbetsmarknadstorget 
 

Rapporten har skrivits av:  
 
Kenneth Sundberg 
 
 

Projektägare:  
 
Samordningsförbundet Skellefteå 
 
 

Projekttid  
 
2010-09-01 – 2013-08-31 
 
 

Samverkansparter: 
 
Skellefteå kommun via 
arbetsmarknadsverksamheten, gymnasieskolan, 
socialtjänsten. Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och Västerbottens läns landsting. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapporten avser perioden: 
 
2010-09-01 – 2013-01-17 

1. Sammanfattning  

Ska innehålla bakgrund, syfte/mål, målgrupp, projektorganisation, arbetssätt/processer, 
resultat/bedömning av måluppfyllelse och slutsatser. Viktiga förändringar sedan föregående 
rapport ska kommenteras (Maximalt en A 4-sida).  

Bakgrund. 

Ungdomsarbetslösheten är f n hög i Skellefteå kommun. Det innebär en ökad risk för långvarigt utanförskap för 
grupper som har svag anknytning till arbetsmarknaden. Insatser inom detta område måste därför prioriteras särskilt 
tillsammans med övriga åtgärder. En gemensam ståndpunkt hos alla aktörer är att det inom ramen för de samlade 
arbetsmarknads-, social- och hälso- och sjukvårdspolitiska insatserna krävs en förbättrad samordning för att 
ungdomar med olika funktionshinder och stödbehov ska finna, få och behålla ett arbete.                                  
Myndigheternas gemensamma uppfattning är även att samarbetet förbättras om berörda handläggare arbetar 
tillsammans i gemensamma lokaler. Genom utvecklad samlokalisering kan ungdomar få en snabbare kontakt med 
den/de myndighet/er där deras frågor hör hemma och myndigheternas åtgärder kan bättre anpassas efter den 
enskilde ungdomens behov och förutsättningar. Ungdomar som har behov av insatser från flera myndigheter kan 
erhålla dessa snabbare genom att övergången mellan olika myndigheters ansvarsområde förenklas.  

Syfte/mål. 

Myndigheterna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting vill 
skapa en sammanhållen mötesplats där arbetssökande unga med behov av särskilt stöd kan få det stöd de behöver. 
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Denna mötesplats kallas Arbetsmarknadstorget.                                                                                                                 
Genom att samorganisera och samlokalisera verksamheterna ska ett gemensamt synsätt underlättas. Vidare ska den 
kompetens som finns hos de samverkande parterna bättre tas tillvara och gemensamma verktyg och 
bedömningsinstrument ska användas. Samlade kompetenser ska ge bättre ”träffsäkerhet” när det gäller insatser. 

Målgrupp. 

Målgruppen är arbetslösa ungdomar i åldern 16 – 29 år men med fokus på gruppen 16 – 24 år. Målgruppens 
gemensamma nämnare är att de har långvarigt behov av stöd från flera av de samverkande myndigheterna. De 
hinder som individerna upplever kan vara fysiska, psykiska, sociala och/eller arbetsmarknadsmässiga. 

Projektorganisation. 

Samordningsförbundets styrelse har, i egenskap av beställare av projektet, ett övergripande ansvar för att definiera 
vilken nytta som ska erhållas från projektet samt att formellt godkänna slutresultatet och avsluta projektet. 
Projektledaren ansvarar för projektets operativa ledning och att projektet genomförs inom ramarna för fastställt 
uppdragsavtal och anvisade resurser. Projektledaren utser en projektgrupp i samverkan med övriga deltagande 
parter. Deltagarna i projektgruppen har även ett ansvar för att informera om projektet i den egna myndigheten samt 
att utgöra kontaktpersoner i frågor som berör myndigheten.                                                                                                   
En särskilt utsedd grupp med en representant från projektägaren Skellefteå kommun, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Västerbottens läns landsting och Samordningsförbundet Skellefteå utgör styrgrupp för projektet. 
Till styrgruppen adjungeras en representant från Skellefteå kommuns gymnasiekontor respektive socialkontor. 
Styrgruppen har ansvaret för att säkerställa att projektets resultat överensstämmer med beställarens målsättning. 

Arbetssätt/processer. 

Det har arbetats fram rutiner för information, introduktion som sen leder till åtgärd.                   
Informationsträff – handläggare från Arbetsmarknadstorget kallar och informerar om insatser samt tar in information 
från deltagare. Utifrån denna träff bestäms om fortsättning eller återremittering.                                                  
Introduktion – Individen träffar under introduktionen handledare i Arbetsmarknadstorget och eventuellt personal 
från annan verksamhet så att en kartläggning kan göras.                                                                                                        
Utifrån kartläggningen görs en bedömning av vilka insatser individen behöver och en första handlingsplan upprättas 
Insatserna ska vara individanpassade och kan bestå av:                 
Enskilda samtal                                                                                                                                                                    -
Rådgivande samtal med studie och yrkesvägledare                                                                                                               
Möjlighet att skriva personligt brev                                                                                                                                
Gruppverksamhet – vuxenkunskap med inriktning mot arbetslivet.                                                                                      
Studiebesök                                                                                                                                                                                      
Praktik                                                                                                                                                                                                
Stöd genom samverkan med andra verksamheter                                                                                                                               
KAN-skattning i psykiatrins regi                                                                                                                                      
Orienteringskurser via SYV.     

Resultat.     

180 remisser har inkommit sedan starten 2010-01. 27 av dessa ej aktuella för AMT på grund av bland annat pågående 
missbruk. 7 har gått till arbetet under sin kötid. 5 har flyttat från orten. 70 har skrivits in på AMT. 35 av dessa är 
avslutade, 21 av dessa har gått till arbete eller studier. Genomsnittlig tid på AMT är 8,5 månader.                            
Målen för deltagande ungdomar och deltagande myndigheter har uppnåtts.                                                                                                                                         
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2. Deltagarna  

Beskriv er målgrupp, vad som kännetecknar målgruppen, hur deltagarna väljs ut och rekryteras till 
projektet. Beskriv om det skett förändringar i rekryteringsprocessen och/eller om ni behövt vidta 
särskilda åtgärder. Arbetar ni med den målgrupp som ni angav i er ansökan eller har det skett 
förändringar? Ligger deltagarantalet i fas med vad som är planerat enligt ansökan?  

Målgrupp, se sammanfattning ovan. 

Deltagarna remitteras in från projektets samverkansparter, Skellefteå kommun via arbetsmarknadsverksamheten, 
gymnasieskolan, socialtjänsten. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västerbottens läns landsting. 

Målgruppen är den som angavs i ansökan, deltagarantalet är i nivå med planerat.  

3. Arbetssätt/processer  

Kort beskrivning av hur ni arbetar i projektet. Stämmer det överens med projektbeskrivningen? 
Om avvikelser, varför är det så? Har det hänt något särskilt under rapportperioden som ni vill lyfta 
fram. Beskriv detta i förhållande till projektbeskrivningen och tidigare rapporter med fokus på 
sådant som förändrats. Behövs ytterligare förändringar i det fortsatta arbetet? Om ja, vilka?  

Se sammanfattning ovan, rubrik Arbetssätt/processer. Är i överensstämmelse med projektbeskrivningen. Då målen 
för deltagande ungdomar och deltagande myndigheter synes ha uppnåtts och arbetet bedrivs i enlighet med vad som 
anges i projektbeskrivningen finns inte behov av omedelbara förändringar.                                                       
Arbetssätt/processer är dock inte statiskt utan utvecklas under projektets gång 

4. Samverkan 

Hur samverkan fungerat för ert projekt? Vilka hinder och lösningar finns/har funnits? Har det skett 
förändringar utanför projektet som påverkar, etc. 

Vid projektets start fanns inte handläggare från Försäkringskassan på plats i den omfattning som var planerad. Detta 
medförde att arbetet med att utveckla gemensamt synsätt, gemensamma verktyg och gemensamma 
bedömningsinstrument försenades. Efter att tiden hos AMT för handläggare utökats är nu detta arbete i full gång. 

 

5. Jämställdhet/Tillgänglighet/Mångfald  

Beskriv kortfattat hur ni arbetat inom ovanstående områden under projekttiden?  

Inga speciella insatser. Könsfördelningen hos de som inremitterats  är jämn. Beträffande mångfaldsaspekten är det 
noterbart att vi inte fått någon remiss från deltagande aktörer på nyanlända. 
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6. Ekonomi  

Ligger projekt i fas med budget? Ligger projektet i fas vad gäller medfinansiering? Behövs 
förändringar på kostnads- eller intäktssidan – och i så fall vilka?  

Projektet visar på ett överskott på 800 tkr för 2012. Detta kan hänföras dels till att lokalhyran är lägre än budgeterat, 
att budgeterad tjänst som administratör inte tillsatts samt att projektledaren under perioden februari till och med 
december 2012 arbetat 50 % som projektledare för Sociala entreprenörshuset . 

7. Resultat/bedömning av måluppfyllelse 

Ligger projekt i fas vad gäller måluppfyllelse? Om det finns avvikelser – vilka är dessa och vilka 
åtgärder planeras? 

Ja. 

8. Implementering  

Vilka implementeringskomponenter och implementeringsalternativ kan vara aktuella? Se 
samordningsförbundets implementeringsstrategi!  

Det implementeringsalternativ som är aktuellt är strukturell implementering, att aktiviteten behålls i nuvarande form 
och fortsätter via finansiell samordning. Detta då projektets samverkansparter ser sin insats i form av 
personalresurser som del av sin ordinarie verksamhet som därmed inte behöver finansieras utöver ordinarie 
budgetram. Samordningsförbundet antas fortsätta finansiera socialsekreterare från socialtjänsten samt överbyggnad 
i form av projektledare och lokaler. 

9. Frågor och uppdrag till styrgruppen 

Vilka frågor och uppdrag är viktiga att lyfta till styrgruppen?  

Att formellt beslut tas hos samverkansparter kring implementeringsstrategi enligt ovan. 

10. Övriga frågor 
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Projektrapport Vuxna 16-64 år 
	  

Projektnamn: 
 
MedUrs 

Rapporten har skrivits av:  
 
Therese Lundgren 

Projektägare:  
 
Urkraft 

Projekttid  
 
2011-04-01 – 2013-09-30 

Samverkansparter: 
 
 
 
Medlefors folkhögskola, Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan i Skellefteå, AF i Norsjö och arbetsgivare 
och företag lokalt och regionalt. 
 
 

Rapporten avser perioden: 
 
 
Januari 

1. Sammanfattning  

Ska	  innehålla	  bakgrund,	  syfte/mål,	  målgrupp,	  projektorganisation,	  arbetssätt/processer,	  
resultat/bedömning	  av	  måluppfyllelse	  och	  slutsatser.	  Viktiga	  förändringar	  sedan	  föregående	  
rapport	  ska	  kommenteras	  (Maximalt	  en	  A	  4-‐sida).	  	  

I projektet ska vi hitta en arbetsmetod för hur individernas möjligheter till egenförsörjning kan 
förbättras, utifrån hans/hennes individuella förutsättningar. Metoden ska tas fram i en lokal 
samverkan, inspirerad av transnationell samverkan, och den ska utgå ifrån forskning och bidra till 
ny forskning om rehabiliteringsprocessens verksamma faktorer.  

Projektpartners med operativt ansvar för projektets resultat är Urkraft i egenskap av projektägare, 
Medlefors Folkhögskola, Försäkringskassan Skellefteå, myndighet ansvarig för sjukförsäkringen 
och Arbetsförmedlingen Skellefteå, med ansvar för Arbetslivsintroduktionen. Vi samarbetar även 
med Arbetsförmedlingen i Norsjö kommun. 

I denna gemensamma satsning kombineras två verksamma modeller: Urkrafts KomMed-modell 
och Medlefors Spira Utvecklingstrappan. Urkrafts KomMed handlar om att utveckla motivation för 
en aktiv rehabilitering och stimulera det egna ansvarstagandet och initiativet till planering och 
orientering mot arbete. Steg 1 är Bilden av mig: en process där deltagaren får arbeta med att 
synliggöra och förtydliga sina erfarenheter, kunskaper och styrkor. Steg 2 är Sökfasen där 
deltagaren hittar vägar att bryta mönster och lägger grunden för att våga prova nya vägar på 
arbetsmarknaden. Steg 3 är en kompetensutveckling i de verktyg som finns för att kommunicera 
med arbetsmarknaden. Spira Utvecklingstrappan består i att planera och genomföra deltagarens 
personliga utvecklingsplan, på samma sätt som ett företag arbetar med sin affärsplan. Deltagaren 
ges via samtal, gruppdeltagande och personlig handledning möjlighet att stärka sitt självförtroende 
och hälsotillstånd samt medvetenhet om möjligheterna till nya vägar ut i arbetslivet. Spira 
Utvecklingstrappan bygger på 2 moduler: Livskompetens och Arbetsmarknad/Företag/Projekt.  
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Varje deltagare ska finna sin positionering med sin särpräglade kompetens, sätta sin personliga 
målformulering och ta fram strategier för hur målen kan nås.  

Dessa modeller förstärks med vidareutvecklingar för stöd/motivation i ett tidigt stadium, och 
modeller för meningsfull sysselsättning bland annat socialt företagande. MedUrs fokuserar på 
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. 

DELMÅL 1: EN GEMENSAM METOD  

I projektet ska vi samordna insatser från samverkanspartnerna i projektet för att ur den tillgängliga 
paletten av möjligheter erbjuda de insatser som deltagarna behöver. 

DELMÅL 2: en sammanhållen coachningsfunktion. Vi värnar om den mänskliga aspekten i hela 
resan från långtidssjukskriven på FK, via ALI på AF och sen vidare till nästa steg. Stödet kommer 
att vara långsiktigt och stötta utan att curla. Oavsett vad som händer efter ALI, om det blir arbete 
eller ny sjukperiod/rehab-process, så ska hela resan kännas trygg, individen ska finnas i ett 
sammanhang som är begripligt, och individen måste ha makt över sitt eget liv. Coachen ska arbeta 
lösningsfokuserat i sin dialog med deltagaren, och har ett salutogent förhållningssätt. Coachen har 
en utforskande och samarbetande stil, visar empati och respekt för deltagaren, stödjer självtillit och 
undviker argumentation och att ge oönskade råd. Erfarenhet visar också att coachen inte ska vara 
myndighetsperson, i detta projekt kommer coachen från sociala sektorn. 

DELMÅL 3: utveckla nya arbetsmöjligheter. Arbeta ihop med arbetsgivare ur våra respektive 
omfattande företagsnätverk för att identifiera nya arbetsuppgifter, anpassade till målgruppen, och 
visa möjligheterna till anställning. Stötta utvecklingen av sociala företag genom marknadsföring 
hos arbetsgivare, och samverkan med stödstrukturer för socialt företagande, ex Sociala 
Entreprenörshuset, för att stimulera intresset att starta socialt företag. Erbjuda stöd och utbildning 
till arbetsgivare.  

DELMÅL 4: Genom forskning och utvärdering identifiera de verksamma faktorerna i en effektiv 
rehabiliteringsprocess som kan bidra till bättre insatser för målgruppen. 

DELMÅL 5: Utveckla ett gemensamt lärande bland samverkanspartnerna och undersöka och 
utveckla myndigheternas samverkans- och samordningsmöjligheter. 

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.	  
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2. Deltagarna  

Beskriv	  er	  målgrupp,	  vad	  som	  kännetecknar	  målgruppen,	  hur	  deltagarna	  väljs	  ut	  och	  rekryteras	  till	  
projektet.	  Beskriv	  om	  det	  skett	  förändringar	  i	  rekryteringsprocessen	  och/eller	  om	  ni	  behövt	  vidta	  
särskilda	  åtgärder.	  Arbetar	  ni	  med	  den	  målgrupp	  som	  ni	  angav	  i	  er	  ansökan	  eller	  har	  det	  skett	  
förändringar?	  Ligger	  deltagarantalet	  i	  fas	  med	  vad	  som	  är	  planerat	  enligt	  ansökan?	  	  

Projektets målgrupp är kvinnor och män med lång sjukfrånvaro från arbetsmarknaden, och lång 
sjukskrivning hos FK. Samtliga kommer att få slut sjukskrivningsdagar och erbjudas 
Arbetslivsintroduktion hos AF och sedan vidare insatser. Projektets insatser börjar medan de 
fortfarande är kvar hos FK. Genom motivation, egenmakt, långsiktigt stöd och meningsfull 
sysselsättning ska individernas väg tillbaka till arbetsmarknaden förbättras. Vi har utökat 
målgruppen något i projektet på förfrågan från AF och vi har nu fått bekräftat från ESF-rådet att vi 
kan ta emot ca 20 personer som har aktivitetsersättning.  

	  

3. Arbetssätt/processer  

Kort	  beskrivning	  av	  hur	  ni	  arbetar	  i	  projektet.	  Stämmer	  det	  överens	  med	  projektbeskrivningen?	  
Om	  avvikelser,	  varför	  är	  det	  så?	  Har	  det	  hänt	  något	  särskilt	  under	  rapportperioden	  som	  ni	  vill	  lyfta	  
fram.	  Beskriv	  detta	  i	  förhållande	  till	  projektbeskrivningen	  och	  tidigare	  rapporter	  med	  fokus	  på	  
sådant	  som	  förändrats.	  Behövs	  ytterligare	  förändringar	  i	  det	  fortsatta	  arbetet?	  Om	  ja,	  vilka?	  	  

Vi har löpande kursstart och i nuläget ca 40 stycken deltagare. Första kontakterna görs redan 6 
månader innan individen börjar sin ALI. Vi börjar med ett trepartssamtal för att deltagaren redan 
från början ska äga sin egen process. Därefter planeras olika motiverade insatser in utifrån varje 
enskild deltagares behov. Deltagaren kan välja de aktiviteter som känns bäst och lägga in i sin egen 
planering så att det passar de behov man har. Deltagaren har möjlighet att delta på heltid, halvtid 
eller deltid utifrån individens specifika behov. Vi tillämpar ett veckoschema innehåller lektioner 
som syftar till personlig utveckling och eget lärande om att söka och hitta ett arbete. Deltagaren är 
själv delaktig i planeringen och bestämmer i vilken omfattning man deltar på lektioner och 
arbetsträning. Individuella samtal efter behov erbjuds. Samtalen syftar till att kartlägga och planera 
inför arbetsträning, utbildning eller annat. I samråd med personliga handledaren/mentorn ordnas 
praktik/prövning/ arbetsträning. Alla aktiviteter är hälsofrämjande och ej enbart rehabiliterande. 

Vi har delat upp utbildningsinsatserna så att vi har program både på Medlefors och på Urkraft. Vi 
gjorde en liten revidering i våra utbildningsinsatser under hösten 2012 utifrån ett 
tillgänglighetsperspektiv. Vi har tidigare alltid haft kursstart på morgonen men vi har beslutat att 
onsdagar kommer att börja efter lunch. Detta är för att möjliggöra för fler att ta sig hit. Många har 
svårt att ta sig upp på morgonen utifrån sin hälsa och därför är detta en bra lösning. Medlefors har 
också ändrat i sin del av utbildningen så att de har en och samma lärare som jobbar med deltagarna 
för att öka kontinuiteten bland deltagarna och också öka möjligheten för dem att själva bättre 
påverka sin utbildning. På Urkraft har deltagaren haft stor chans att påverka schemat, och vi har  
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haft högre deltagande pga av detta enligt de utvärderingar vi haft. Både Medlefors och Urkraft är 
nöjda med resultatet så här långt och kommer att fortsätta med detta upplägg. 

Norsjö har länge saknat gruppverksamhet för denna målgrupp. Därför har vi nu under hösten 
startat upp en grupp där vi samlas varannan vecka i församlingshemmets lokaler. Förhoppningen 
med detta är att rehab-processen på ett annat sätt ska bli tillgänglig för denna grupp då de inte orkar 
åka in till Skellefteå då avståndet är 8 mil. 

Del-utvärderingarna för hösten har visat att deltagarna är nöjda med det upplägg vi gjorde för 
utbildningen och vi kommer att fortsätta med liknade upplägg under våren. Vi kommer dock att 
utöka delen av fysiska aktiviteter samt en timme till med motivation på måndagar då läraren på 
Medlefors upplever att tiden blev kort. På onsdagar kommer vi ha fysiska aktiviteter i form av 
”Stärk kroppen och förbättra din kondition”. Fredagar kommer vi att vara på Urkraft och jobba 
vidare utifrån önskemål runt självkänsla, stress, sömn, utbildningsmomentet Vision, vilja, vägval, 
m.m. Vi kommer även att erbjuda Core som friskvård. Så förändringen blir mer fysisk aktivitet. Vi 
ska också hålla kvar film, teater och andra fritidsaktiviteter eftersom det spelade stor roll och var 
väldigt positivt för våra deltagare med social fobi. En annan utveckling för våren 2013 blir att 
jobba mer med företagande, i dagsläget har vi två personer som har startat företag. Under hösten 
2012 och våren 2013 har vi planerat för minst 5 tillfällen för intresserade deltagare att undersöka 
och praktiskt prova företagande. Detta som ett led i det arbete vi gör inom våra 
regionalfondsinsatser. Gällande socialt företagande har vi beslutat att ha en workshop med alla 
deltagare för att lyssna in intresse och behov. Tanken finns också att hyra en lokal där man kan 
testa lite olika saker man har intresse av, såsom hantverk, sy, datareparationer etc. 

Vi har också tagit fram nya material som vi använder som handledarstöd under arbetets gång för att 
inte missa något när det gäller deltagarnas utveckling. Dessa har vi börjat testa under hösten och vi 
ska fortsätta med detta under våren. Vi har också lagt in ett nytt lektionsinnehåll – med inspiration 
från Framnäs folkhögskola - har vi nu ett ämne som heter Skrivande för hälsa. Vi har kört en 
provomgång på 10 tillfällen och ska nu utvärdera detta. Basalkroppskännedom är också ett nytt 
ämnen som är inplanerat till fyra tillfällen i Skellefteå och två tillfällen i Norsjö under våren. 
Tanken där är också att vi ska se hur ett sådant samarbete med Landstinget kan gynna deltagarna i 
deras rehabilitering mot arbete.  

Vi har också gemensamt med FK och AF bestämt att vi ska följa med deltagarna en längre period 
än vad vi först planerat för, det innebär att vi i nuläget kan vi följa med deltagaren tillbaka till FK 
för att sedan återgå till arbetsträning ytterligare än gång vid behov. Detta är något som utvecklats 
under projektets gång.  

	  

4. Samverkan 

Hur	  samverkan	  fungerat	  för	  ert	  projekt?	  Vilka	  hinder	  och	  lösningar	  finns/har	  funnits?	  Har	  det	  skett	  
förändringar	  utanför	  projektet	  som	  påverkar,	  etc.	  
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Samverkanspartners i detta projekt är: Urkraft, Medlefors Fhs, AF i Skellefteå och Norsjö och FK 
Skellefteå, Samordningsförbundet i Skellefteå och Skellefteå kommun, lokala och regionala  

arbetsgivare. I denna gemensamma satsning kombineras två verksamma modeller: Urkrafts 
KomMed-modell och Medlefors Spira Utvecklingstrappan. Vi har inte strävat efter att bli 
likriktade utan istället har vi fokuserat på våra olikheter som organisationer och fördelarna med 
detta samarbete jämfört med andra insatser är just mångfalden i vad vi kan erbjuda deltagarna. 
Samarbetet har fungerat väl. Vi ser möjligheter till att samarbeta med Landstinget under våren för 
att se hur det kan gynna deltagarna i deras rehabilitering mot arbete.  

 

	  

	  

5. Jämställdhet/Tillgänglighet/Mångfald  

Beskriv	  kortfattat	  hur	  ni	  arbetat	  inom	  ovanstående	  områden	  under	  projekttiden?	  	  

Vi arbetar i projektet med följande kriterier i hela vår verksamhet; Tidsmässig tillgänglighet, 
Tillgängliga lokaler, Tillgänglig verksamhet, Kommunikativ tillgänglighet, Informativ 
tillgänglighet. Detta genomsyrar alla utbildningsmoment, våra lokaler och sättet vi förmedlar 
information till våra deltagare. Vi har möjlighet att trycka upp material för synskadade och har 
installerat en hörslinga i Urkrafts lokaler. Informationen ska passa för alla och när vi deltar på 
informationsträffar ska språkbruket vara för alla. Aktiviteteterna som vi förutsätter att deltagarna 
ska finnas med på kan vara på olika platser och inte bara i det lokaler som vi har förutsatt. Ett ex 
kan vara att personal kan åka ut till deltagarnas hem om det passar bättre, alternativt mötas på ett 
café eller på biblioteket. Vår miljö är allergianpassad så långt som det är möjligt. Vi erbjuder ej 
enbart fysiska träffar. Handledarna är flexibla i sina arbetstider/mötestider med individuellt 
utformade scheman, och alla kan nås via telefon och mejl. Information om projektet uppdateras 
kontinuerligt på projektets blogg. www.medurs.blogspot.com För att ta reda vårt eget 
förhållningssätt till våra deltagare och huruvida vi behandlar dem olika utifrån gender använder vi 
en checklista för personalen och arbetsgrupperna i projektet som också är underlag för 
diskussionsfrågor till våra projektmöten: 

Helhetsperspektivet: 

• Vår kommunikation – text/bilder etc 

• Hur kan vi i personalen vara förebilder? Ex Hur pratar vi i fikarummet?  

• Ser vi till att vi utvärderar vi jämställdhetsperspektivet i projektet tillfredställande? 

Fokus på handledarträffar:  
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• Vilka studiebesök planerar vi? Manligt/kvinnligt 

• Vilka branschinriktningar har vi? 

• Vilka förebilder lyfter vi fram till veckan? 

• Hur kan deltagaren få makt över utbildningen nästa vecka? 

Vi har också utvecklat skattningsmallar för våra handledare att använda när vi haft ett 
utvecklingssamtal med deltagaren. Dvs en skattningstabell som ska fyllas i efter varje samtal;  

Exempel: 

• Hur mycket har du frågat/vet du om deltagarens familjesituation? 

• Hur mycket har du frågat/vet du om deltagarens arbetsbakgrund/yrkeserfarenhet? 

• Vilka aktiviteter har ni planerat? 

• Hur långt var samtalet? 

• Vilka yrkesområden var ni inne på? 

• Varför just dessa? 

• Var detta en man eller en kvinna? 

Genom att sammanställa dessa kan vi se hur vi handledare förhåller oss till deltagarna och deras 
rehabilitering och de aktiviteter/resurser vi planerat för. 

Vi kommer att genomföra en spridningskonferens med Temat: Rehabilitering på lika villkor?  
Konferensen fokuserar på hur vi kan jämställdhetsintegrera vårt rehabiliteringsarbete och fokuserar 
bland annat på sjukskrivningsmönster, tendenser gällande tillgång till rehabilitering utifrån kön, 
bemötande från olika aktörer etc. Datum för konferensen är den 24/1 2013. 

	  

6. Ekonomi  

Ligger	  projekt	  i	  fas	  med	  budget?	  Ligger	  projektet	  i	  fas	  vad	  gäller	  medfinansiering?	  Behövs	  
förändringar	  på	  kostnads-‐	  eller	  intäktssidan	  –	  och	  i	  så	  fall	  vilka?	  	  

Projektet ligger i fas med budget och vi har inget avvikande att rapportera.  

	  



	   Sid	  7	  (8)	  
	   	  

	  

7. Resultat/bedömning av måluppfyllelse 

Ligger	  projekt	  i	  fas	  vad	  gäller	  måluppfyllelse?	  Om	  det	  finns	  avvikelser	  –	  vilka	  är	  dessa	  och	  vilka	  
åtgärder	  planeras?	  

Av utvärderingen fram till nu framgår att deltagarnas motiv att delta i MedUrs varierar stort. 
Medan det för några ingår arbete i målsättningen utesluter andra detta. För de senare handlar det 
mer om att kunna inrätta sitt liv på ett så bra sätt som är möjligt. Ca 70 % av de som intervjuats 
instämmer helt eller delvis i påståendet att deras förutsättningar att återgå i arbete har stärkts 
genom projektet. Ungefär samma antal uppger också att deras förmåga att hantera tillvaron på egen 
hand stärkts. De fördelar man upplever med MedUrs är erfarenheterna av att arbeta mot 
arbetsmarknaden på ett tydligt sätt och man upplever att MedUrs har ett brett kontaktnät bland 
mindre företag. En annan fördel är att praktikperioder avbryts och man omplaceras när det är 
uppenbart att praktiken inte leder till uppsatt mål. I tidigare praktikplaceringar har man vanligen 
fått gå perioden ut oavsett om det gav något eller ej.  

Övriga sammanfattande kommentarer från utvärderingarna visar att: 

- långsiktigheten i insatserna är viktigt upplever deltagarna. 

- ett personligt stöd som inte kommer från myndigheterna utan i större grad upplevs stå på 
deltagarens sida. En kontaktperson på FK el AF är trots allt en myndighetsperson och det påverkar 
kontakten. Utvärderingarna visar också att upplevelsen av kontakterna med handläggarna på AF 
och FK är god! 

- Rutiner och meningsfull sysselsättning på dagarna är värdefullt  

- Sådana här verksamheter och projekt är mer varierade, ger fler möjligheter och vidgade vyer. Det 
finns en bred kompetens inom MedUrs och de insatser man får del av blir därmed individuellt 
anpassade och täcker över fler områden än som man upplevt tidigare. Mer fokus också på hela 
livssituationen, inte bara hur man förhåller sig till praktik och arbete. 

- aktiv rehabiliteringsprocess med aktivitet och meningsfull sysselsättning. Man äger sin egen 
process.  

Ett viktigt resultat i processen hittills är att vi sett hur viktigt det närmsta nätverket är för individen 
i sin rehab-process. I vårt transnationella samarbete har vi bland annat tagit del av en modell i 
Storbritannien som kombinerar arbetsrehabilitering med familjesituationen och denna del skulle vi 
vilja utveckla vidare. 

MedUrs har också inbjudits att delta på den årliga Europeiska konferensen för Supported 
Employment som detta år hålls i Dublin. EUSE inbjöd MedUrs till att ansvara för en workshop för 
att sprida erfarenheterna vi gjort av de verksamma faktorerna i en effektiv rehabiliteringsprocess 
som kan bidra till bättre insatser för målgruppen. 
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8. Implementering  

Vilka	  implementeringskomponenter	  och	  implementeringsalternativ	  kan	  vara	  aktuella?	  Se	  
samordningsförbundets	  implementeringsstrategi!	  	  

När det gäller implementering och strategisk påverkan arbetar vi tillsammans med de två andra 
projekten i samma utlysning, Framsteget (Värmland) och AMIA (Stockholm – Malmö - 
Östersund) . Vi har genomfört en metodutvecklingsdag och erfarenhetsutbytesdag med handledare  

och personal från FK och AF runt om i Sverige för att delge varandra om våra arbetssätt och 
metoder. En projektgrupp är tillsatt och består av två deltagare från varje projekt som ansvarar för 
metodutveckling och dokumentation av detta. En fördjupningsdag är planerad till 23 maj.  

	  

9. Frågor och uppdrag till styrgruppen 

Vilka	  frågor	  och	  uppdrag	  är	  viktiga	  att	  lyfta	  till	  styrgruppen?	  	  

För oss känns det i nuläget mest relevant att diskutera en eventuell uppgradering/förlängning av 
projektet eftersom vi ser att behovet av detta projekt finns. ESF har meddelat att möjlighet till 
uppgradering av pågående projekt kommer att finnas under våren. Handläggare på AF och FK i 
Skellefteå och Norsjö ställer sig positiva till detta. De frågor vi helst ser att vi vill jobba vidare med 
är bland annat möjlighet till implementering och fortsatt metodutveckling. Metod-delen vi vill 
utveckla är bland annat de erfarenheter vi fått med oss från vårt transnationella samarbete med 
A4E i Storbritannien. Vi har sett hur viktigt det närmaste nätverket är för en individ i rehab-
processen. Bland annat relationen till familjen. 

10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 
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Projektrapport Unga, vuxna 16-35 år 
 

Projektnamn: 
Plug In 
 

Rapporten har skrivits av:  
Ulrika Brännström 
 

Projektägare:  
SKL 
 

Projekttid  
201201-201406 
 

Samverkansparter: 
 
SKL, Region Västerbotten med fem kommuner i 
dagsläget men kommer troligen att öka över tid. 
 
 
 
 

Rapporten avser perioden: 
20120901-20130115 
 

1. Sammanfattning  

I EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt, Europa 2020, är ett av målen att minska 
andelen ungdomar 16-24 år som inte slutför gymnasiet, arbetar eller studera, till tio 
procent. Sverige ligger bättre till än EU och har en målsättning att halvera antalet 
ungdomar som inte slutfört gymnasiet inom fyra år. 

 
Plug In är ett av totalt åtta delprojekt som beviljats stöd av svenska ESF-rådet och som 
har till syfte att arbeta med att minska avhoppen i gymnasieskolan och få fler ungdomar 
att avsluta sina påbörjade utbildningar. SKL leder och samordnar projektet i samverkan 
med Göterborgsregionens kommunalförbund, Region Jämtland, Regionförbundet i 
Kalmar län och södra Småland, Region Västerbotten och Region Östsam. 

Syftet med Plug In är att genom olika insatser och nya utbildningsstrukturer fånga upp de 
elever som löper störst risk att hoppa av gymnasiet – innan de gjort det. Dessutom gäller 
det att få de ungdomar som redan har hoppat av gymnasiet att återvända till skolan så att 
de kan avsluta sina studier med fullständig gymnasieexamen. Projektet ska också bidra 
till ett utbyte mellan svensk och internationell forskning och det praktiska 
utvecklingsarbete som sker i skolorna. Nya metoder och rön kommer att dokumenteras 
för att kunna användas av kommuner och skolor i hela landet. 

Arbetet sker i olika verkstäder ute i kommunerna. I Västerbotten pågår det arbetet i 
Umeå, Vilhelmina, Storuman och Skellefteå. Det finns fler kommuner som visat intresse 
och meningen är att de ska gå bra att ”hoppa in” i verkstäder allt eftersom. I Västerbotten 
har projektet störst fokus på 16 åringar eller årskurs ett då vi tror att vi kan arbeta 
förebyggande mot eventuella avhopp.  
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 I Innovationsnavet Pluginnovation samlas metoder, forskning statistik och innovation. Här 
kan utarbetning av statistikverktyg ske tex kan avbrott, byte av studieinriktning som kan 
sätta i relation med andra händelser som antagningsbetyg etc. En viktig uppgift för 
statistikmodulen är att ta fram ”guidelines” för hur regioner och kommuner kan ta fram den 
statistik de efterfrågar 

 

2. Deltagarna  

Målgruppen är gymnasielever, som vi vet genom tidigare undersökningar, riskerar att 
hoppa av nationellt program. I region Västerbotten sker satsningen främst på årkurs ett på 
nationellt program.  

Vi arbetar med den målgrupp som vi angett i ansökan och när det gäller antalet deltagare 
finns ingen angiven siffra men det har under projektets gång visat sig att vi måste se till 
att antalet inte blir för stort då det kan bli svårt att följa upp.  

3. Arbetssätt/processer  

Plug In startade upp i slutet i augusti 2012 för Västerbottens del. Vår tanke var att snabbt 
komma igång med verkstäder inom de tre områden som ansökningen gällde, Studie- och 
yrkesvägledning, Elevhälsa och Introduktionsprogrammen. 

För att förbättra information inför gymnasievalet har det under hösten intervjuats ett antal 
elever i årskurs ett och deras föräldrar. Verkstaden kallas ”Framgångsfaktorer i studie- 
och yrkesvägledning” och syftar till att intervjuerna tillsammans med Jan Axelssons 
översyn av studie och yrkesvägledningen i länet, kommer att ligga till grund för en 
eventuell organisationsförändring som kan krävas för att anpassas till målgruppen. 

En annan verkstad har prioriterat ”riskelever” till de hälsosamtal som erbjuds i årskurs ett, 
i stället för att bli kallad efter klasslista allt eftersom läsåret har vissa elever erbjudits 
samtal tidigt. Prioriteringarna till dessa samtal har varit överlämningarna som skett från 
grundskolan, de elever som snabbt uppmärksammats i arbetslaget, ensamboende samt 
elever som är underrepresenterat kön i klassen. Det har efterhand visat sig att urvalet 
blev väl stort och det kommer att leda till snävare urval till nästa höst. Verkstaden har 
prövats i Skellefteå vid två gymnasieskolor. 

Dessutom jobbar vi med de ungdomar som vi kan kalla ”hemmasittare”, alltså de 
ungdomar som går under kommunens informationsansvar. Antingen dök de aldrig upp till 
de program som de blev antagen till eller så har de lämnat ett nationellt program och 
klarar inte av den skolformen i dagsläget. Verkstaden, som vi kallar ”Första rummet”, 
startar i Umeå och är precis i startskedet. Vilhelmina, Norsjö och Skellefteå har också 
intresse att delta men Vilhelmina, Norsjö och Skellefteå har också intresse att delta men 
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har inte riktigt kommit lika långt i processen. Planen är att fånga in de ungdomar som av 
någon anledning har svårt att komma till skolans lokaler och det kommer att bli en helt 
individuellt anpassad plan för dessa ungdomar. 

Två nya verkstäder ligger i planeringsfas för uppstart under våren/sommaren 2013. 

Inom introduktionsprogrammet kommer projektet att prova en modell där nyanlända får 
möjlighet att validera kunskaper i grundskolekurser på sitt hemspråk. Detta gäller de 
kurser där inte svenska språket är ett måste för att kunna bedöma kunskapen, ett 
exempel på detta skulle kunna vara mattematik.  

Elevhälsans verkstad ligger i en planeringsfas, den kommer att kallas Lyckosam och har 
ett fokus på elever med svenska som andraspråk.  

 

4. Samverkan 

I projektet träffas aktivitetsledare regelbundet för planering av verkstäder. Samverkan om 
vilka områden ska prioriteras i regionen och hur vi ska jobba vidare samverkas på 
skolchefsnivå. Projektledare träffas tillsammans alla regioner regelbundet. 

De problem som har uppstått är att en del kommuner har haft svårt att bidra med 
medfinansiering.  Möjligheterna är just att hela regionen är involverad och många 
kommuner kan ”hoppa in” i verkstäder när de är redo.  

 

5. Jämställdhet/Tillgänglighet/Mångfald  

 

När det gäller jämställdhet har vi inte gjort någon åtskillnad mellan kön, vi har däremot 
sett en risk för elever som går ett program där de är klart underrepresenterade som kön. 
Därför har de prioriterats för till verkstaden ”Hälsosamtal”. Tillgängligheten i projektet är 
kopplat till gymnasieungdomar främst årskurs ett, de är styrda till verkstäderna och är 
alltså inte tillgängligt för de elever som inte ingår i riskgrupperna. Mångfald i projektet får 
vi genom att verkstäderna griper över vitt skilda områden, introduktionsprogram, 
överlämnade i nationellt program och ungdomar som velat byta eller ej kommit in på sitt 
förstahandsval.  

6. Ekonomi  
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Medfinansieringen släpar efter till en viss del men det är inget som indikerar att vi behöver 
göra några förändringar. Det verkar finnas möjligheter att få använda överskottet från 
2012 under 2013. 

7. Resultat/bedömning av måluppfyllelse 

 

Det finns inga avvikelser, det finns några delar i projektet som inte hunnit komma igång 
men de som inte kommit igång ligger i startgroparna och förväntas start feb-mars.  

8. Implementering  

 

Det borde finnas möjlighet till implementering i de verksamheter där metoden prövats och 
utarbetats. Vi tror att spridningskonferenser kommer att locka andra verksamheter att 
pröva de metoder som har haft god effekt.  

9. Frågor och uppdrag till styrgruppen 

Har inga frågor i dagsläget, är som sagt ny i denna form av nätverk där alla jobbar i 
projektform. 

10. Övriga frågor 

Då det är första gången jag skriver en projektrapport kan det vara svårt att veta om den 
är otydlig, svarar upp mot frågorna som de var tänkt.  
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Projektrapport Unga, vuxna 16-35 år 
 

Projektnamn: 
Rätt väg ut 
 

Rapporten har skrivits av:  
Jeanette Carlsson 
 

Projektägare:  
Medlefors folkhögskola 
 

Projekttid  
 
2012-02 – 2014-06 

Samverkansparter: 
 
Medlefors folkhögskola – Spira unga 
Solviks folkhögskola- Uppstart + Skriv och läs 
Gymnasie-och fritidsförvaltning /Urkraft - SKARV 
 

Rapporten avser perioden: 
 
Rapport 1 inför första styrgruppskluster 

1. Sammanfattning  

Det finns ett antal unga i Skellefteå som inte hittat rätt väg genom skolsystemet och inte 
har den kompetens som krävs för en anställning eller vidare studier. Idag finns tyvärr 
ingen samlad dokumentation av faktiskt antal personer vilket kan vara en av orsakerna till 
att unga hamnar utanför våra samhällssystem och inte kommer vidare i sin utveckling mot 
egen försörjning eller annat stöd. 

De fyra parterna i Rätt väg ut har under senare år observerat en förändring hos våra 
deltagare. Det tycks som att antalet unga/unga vuxna som inte klarar godkända resultat i 
gymnasieskolan stadigt ökar. Folkhögskolorna har observerat den förändringen bl.a 
genom att åldern på deltagare som söker för att läsa allmän linje och få 
gymnasiekompetens stadigt sjunkit samt att de som kommer har större behov av olika 
stödinsatser för att klara sina studier men även sin vardag. Orsakerna till detta är troligen 
komplexa.  

Samtliga parter inom Rätt väg ut ville söka nya kunskaper och metoder för att på ett mer 
effektivt och med hög kvalitet möta målgruppen och guida vidare in i framtiden. Parternas 
samarbete med olikheter och likheter kan erbjuda en stor palett av möjligheter att finna 
rätt väg ut till en framtida egen försörjning för varje deltagare. 

Mål: Projektets övergripande mål är att utforma och metodutveckla anpassade insatser 
så att det finns en väg till utbildning eller arbete alternativt praktik för alla ungdomar som 
passerar samarbetsparternas verksamheter. Entreprenörskap och närhet till 
arbetsmarknaden ska genomsyra alla insatser. (Övriga projektmål bifogas i mål och 
aktivitetsplan) 

Projektorganisation: Rätt väg ut är av ESF upphandlad verksamhet, benämns som 
projekt även om det inte är formen. Många oklarheter finns angående handläggandet av 
redovisningen då man från Esf förväntar sig redovisning som ett projekt men även som 
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anbud så de administrativa frågorna har varit och är många och mycket tidskrävande. 
Projektägare: Medlefors folkhögskola. Projektledare anställd via Medlefors folkhögskola. 
Respektive enhet har representant i det vi kallat projektgrupp där arbetet här ska fokusera 
på gemensamma frågor som bl.a lyfts med deltagare operativ personal. Vi söker 
gemensamma målvärden och planerar gemensamma aktiviteter för arbetets 
fortskridande. Ny funktion för parterna har vi kallat Lots (en person från varje part har idag 
det uppdraget) Tanken är att de ska vara en länk mellan enheterna när det gäller 
samarbetet runt deltagare. T.ex vid inskrivning, utskrivning och vid övergångar mellan 
verksamhet, Lotsfunktionen utvärderas vid årsskiftet. Från Esf förväntas vi delta i 
nätverksarbete nationellt och även transnationellt angående arbetet med målgruppen. 

Ännu är verksamheten ung så arbetet med deltagare har inte visat tydliga resultat men 
indikerar att fler ser möjligheten att läsa in gymnasiebetyg på folkhögskolan eller för 
deltagare i SKARV fortsätta studier inom gymnasieskolan. Vi ser arbetet med uppföljning 
och dokumentation av deltagares utveckling som ett viktigt moment i arbetet med 
deltagare inom reguljär verksamhet i framtiden. Prevention mot att hamna utanför 
utbildningssystem och väg mot försörjning är viktig. Kontakterna med myndigheter (Af, Fk, 
Soc) behöver vidareutvecklas för ökad kvalitet och effektivitet i verksamheten tillsammans 
med individerna. 

2. Deltagarna  

Vår målgrupp är unga vuxna 16-29 år. De har i de flesta fall inte fullständiga 
gymnasiebetyg och låg tilltro till att klara studierna. De har ofta låg motivation och tro på 
förändring. Många är utmanade socialt och psykiskt och saknar fungerande 
vardagsrutiner. De har mycket begränsad ekonomi och har inte någon uppfattning om 
möjlig framtida egen försörjning.  

Rekrytering till verksamheterna:  

Medlefors folkhögskola-Spira unga(25-30 platser tillgängliga, 15 nyttjade 2012-01-09) 
löpande intag varje vecka erbjuds genom anvisning från arbetsförmedling, 
försäkringskassa, socialkontoret, samt för deltagare med bidrag från CSN.  

Solviks folkhögskola-Uppstart och Skriv och läs(20-24 platser, 21 deltagare) Deltagarna 
söker själva, ungefär hälften har stöd från försäkringskassan och ungefär hälften av 
deltagarna har bidrag från CSN 

Gymnasiekontoret/Urkraft-SKARV 8 inskrivna (12 platser) Bidrag från CSN 
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3. Arbetssätt/processer  

Verksamheternas grundarbete fokuserar på att deltagarna ska finna effektiva och 
fungerande vardagsrutiner och en hälsosam livsstil i alla dimensioner. De får verktyg att 
arbeta mot en ökad självkänsla och självförtroende för att kunna söka sig vidare, mot 
studier eller arbete och framtida försörjning, med egen drivkraft eller med stöd från 
definierade myndigheter eller personer. Omvärldsorientering och kunskap om 
demokratiska rättigheter och skyldigheter bearbetas på olika sätt för att deltagarna ska 
kunna uppleva större delaktighet i samhället. Möjlighet att studera i enklare form ges till 
intresserade. Arbetet sker i grupp men med möjlighet till individuella insatser och 
anpassningar.  

Det individuella arbetet ser olika ut för respektive verksamhet. Från samtliga enheter ser 
man behovet av individualisering men även att deltagarna behöver träning att finnas i 
grupp, få känna tillhörighet. Med den yngre målgruppen (SKARV) har hembesök använts 
som arbetssätt men kan komma att förändras utifrån att det är resurskrävande.  

Närvaro i aktiviteten oavsett aktör är första fokus i arbetet med alla deltagarna, 
uppmuntran och trygghet att vilja komma till aktiviteterna. Därefter söka anpassade 
utmaningar med studier, studiebesök, praktik och ibland blandningar däremellan.  

Alla deltagare ska erbjudas att arbeta med dokumentation och validering av sina 
kunskaper. Vi står i startgroparna för att använda Valiwebb som instrument och 
dokumentationsbas. 

4. Samverkan 

Samverkan mellan parterna är under tid väl utvecklat men det finns områden som 
behöver utvecklas då det är många personer inblandade inom parterna och 
informationsvägar behöver skapas nya då de inte funnits tidigare. 

Samverkan med arbetsförmedling och försäkringskassa önskar vi utveckla för att bli 
effektiv. Återkoppling från myndigheternas handläggare har i flera fall saknats, oklar 
anledning. Viktigt att vi gör gemensam planering med myndighet, deltagare och 
handledare/mentor i aktiviteten detta för att undvika risken för att deltagaren åter hamnar 
utanför våra system. 

Nätverksarbete via Plug-in med regionala projekt som alla arbetar med drop-outs. Möjlig 
samverkan med spridning av erfarenheter och inhämtande av nya kunskaper kring 
målgruppen. 

Nätverksarbete med de av Esf övriga upphandlade verksamheterna nationellt (SKL Plug 
in är en av dem) pågår 3-4 möten/år. 
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5. Jämställdhet/Tillgänglighet/Mångfald  

Tillgänglighetsperspektivet bearbetas genom allt material ska vara så lättläst som möjligt. 
Lokaler så fria från störande hörsel- synintryck som möjligt och dessutom framkomliga för 
personer med funktionshinder. Anpassningar görs kontinuerligt. Jämställdhet diskuteras i 
arbetspassen utifrån arbetsliv och familjeliv. Fler aktiviteter med dessa teman kommer att 
finnas under projekttiden då frågorna är mycket aktuella. 

6. Ekonomi  

Ekonomin är upphandlingens svaga länk. Ingången i verksamheten var olycklig då vi en 
bit in i arbetsåret 2012 fick besked att skolpengen inte kunde användas på det sätt som vi 
och fler inom anbudsgruppen först fått besked om. Mycket arbete har lags ned på att hitta 
ny lösning på finansiering och ännu är frågan inte klarlagd. 

 Vi ligger betydligt under budget främst i medfinansiering via deltagarersättning.  

En av orsakerna till begränsad utbetalning från Esf är att medfinansieringen ligger mycket 
i underkant och är nu en stor post som behöver fyllas för att ekonomin ska komma i 
balans.  

7. Resultat/bedömning av måluppfyllelse 

Ännu är verksamheten ung och kan inte definiera resultat men riktningen är ännu mot 
fastställda mål och inte förändrade. Riktningen idag ser positiv ut. Exempel på detta är att: 

Vi ser deltagare som efter tid i projektet väljer att gå tillbaka till nationellt program på 
gymnasiet. Vi har deltagare som går över till allmänlinje på folkhögskola och som uppger 
att de med stöd från Rätt väg ut har hittat nya rutiner som de tror kan vara hjälpsamma i 
studiesituation. Två deltagare går nu på blandat schema på Medlefors med mål att 
successivt slussas över till allmän linje fullt ut nästa termin. 

Gemensamt för deltagarna är att tidsaspekten tycks vara en viktig faktor. Att ändra 
inarbetade vanor behöver tidsutrymme för att ge hållbar effekt. 

8. Implementering  

Implementering av metoder är ännu inte aktuella. Perspektivet på implementering är dock 
att vi strävar att pröva nya arbetsmetoder men att dessa ska helt eller delvis vara möjliga 
att implementera inom befintliga resurser. Alternativt att man kan påvisa att kostnaden ger 
så hög effekt att det blir en vinst både i kvalitet och ekonomi i framtiden. 
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9. Frågor och uppdrag till styrgruppen 

Medfinansieringen behöver öka markant för att ekonomin ska komma i balans och med 
det kunna bibehålla nuvarande struktur på verksamheterna. Strategi för detta? Kan 
deltagaranvisning från arbetsförmedlingen och försäkringskassa öka och hur i så fall? 

Hur länge kan verksamheten fortsätta med ekonomi i obalans? 

 

10. Övriga frågor 
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Rapporten avser perioden: 
201121001 - 20121231 

1. Sammanfattning  

Ska innehålla bakgrund, syfte/mål, målgrupp, projektorganisation, arbetssätt/processer, 
resultat/bedömning av måluppfyllelse och slutsatser. Viktiga förändringar sedan föregående 
rapport ska kommenteras (Maximalt en A 4-sida).  

Bakgrund: De två tidigare  SPIRA Projekten har framgångsrikt arbetat för att stödja deltagarna i 
utveckling av motivation, hälsa och självförtroende. Idag ser vi att en av de viktigaste 
framgångsfaktorerna är kontakterna med arbetsgivare, anställda och deras arbetsplatser. Många 
deltagare saknar ”anställningskompetens”, vilket exempelvis visar sig när de ska skriva ett CV och 
personligt brev, kontakta en arbetsgivare, boka ett besök, presentera sig mm.  Projektet har en 
viktig roll i att medverka till att deltagaren ska erhålla en känsla av sammanhang. En 
passiviserande attityd hos deltagare har visat sig, varvid det finns en förväntan att ”nån annan” 
ska se till att en anställning, en utbildning  kommer till stånd. En viktig uppgift för projektet är att 
bevisa för  deltagaren att ett arbete ger livet meningsfullhet och begriplighet, dvs  om du är 
delaktig i ett arbetsliv påverkas ens livssituation och mående positivt. 

Syfte/Mål: effektiva samverkansformer ska skapas mellan arbetsgivare och projektdeltagare för 
att öka möjlighet till anställning.  

Minst 250 personer ska ta del av insatserna. 50% ska efter avslutat projekt antingen fått jobb eller 
påbörjat studier. Projektdeltagarna ska vid avslut uppleva att de har bättre kunskap om 
jämställdhet än före projektet. Projektdeltagarna ska under projekttiden uppleva att de har 
likvärdiga villkor som andra, att kunna ta del av de aktiviteter som erbjuds i projektet. 
Arbetsförmåga och aktivitetsförmåga ska prövas upp till minst 10 timmar/vecka. 



 Sid 2 (6) 
  

Målgrupp: Arbetssökande, helt eller delvis sjukskrivna, personer med ekonomiskt bistånd enligt 
socialtjänstlagen 

Projektorganisation: Projektägare – Medlefors fhsk ( rektor Monica Widman Lundmark).  
Projektledare – Carina Åman. 3 handledare. 10 ämneslärare. SYV ( studie-och yrkesvägledare). 
Studierektor. Styrgrupp tom 31/12 2012 bestående av representanter från FK, AF, Skellefteå 
kommun, Samordningsförbundet, Medlefors fhsk. Referensgrupp bestående av projektledare, 
handläggare från AF, FK, Skellefteå kommun (soc förvaltn) och en representant för Västerbottens 
landsting. 

Arbetssätt/Processer: SPIRA-processen- individuell handledning parallellt med schemalagda 
aktiviteter, studiebesök, praktik, studier 

Resultat/Bedömning av måluppfyllelse och slutsatser: 37% har vid avslut under 2012 gått till 
arbete/utbildning. Om de deltagare som inte fullföljt projektet, räknas bort, har 47% gått till 
arbete/utbildning. 

Förändringar sedan föregående rapport: målgruppen har behov av att under en längre tidsperiod 
träffa sin handledare, delta i schemalagda aktiviteter, innan de är redo att gå ut i 
prövning/praktik.  

2. Deltagarna  

Beskriv er målgrupp, vad som kännetecknar målgruppen, hur deltagarna väljs ut och rekryteras till 
projektet. Beskriv om det skett förändringar i rekryteringsprocessen och/eller om ni behövt vidta 
särskilda åtgärder. Arbetar ni med den målgrupp som ni angav i er ansökan eller har det skett 
förändringar? Ligger deltagarantalet i fas med vad som är planerat enligt ansökan?  

Projektet riktar sig till målgruppen 18 – 64 år. Under tiden  110801 – 121231 har 176 personer 
skrivits in – 74 män och 102 kvinnor. Ålders fördelning: födda 40-49 = 4, födda 50-59= 32, födda 
60-69= 47, födda 70-79= 36, födda 80-89= 48, födda 90-99 = 9  

Antalet inskrivna deltagare t o m 121231 ligger över det som beräknats. 176 deltagare har skrivits 
in och i ansökan beräknas 250 delta under totala projekttiden ( t o m 140131). 

Projektet har en kontaktperson på Arbetsförmedlingen, en på Försäkringskassan och en på 
Skellefteå kommun, sociala förvaltningen. De har var och en ansvar för sin verksamhets kölista till 
projektet. Projektet tar in deltagare var 8é vecka. Kontaktpersonerna får i god tid före veta hur 
många projektet kan ta emot vid resp intag. Projektet har aldrig haft svårt att rekrytera. En viss 
oro uppstod under våren 2012 då den gemensamma kartläggningen påbörjades av AF och FK. 
Under en period märktes en minskning av deltagare från FK. Kontakt togs då med Skellefteå 
kommun, sociala förvaltningen, för att säkerställa medfinansieringen. Ett antal deltagare med 
försörjningsstöd har varit inskrivna sedan projektstart, men har inte rapporterats som 
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medfinansiering. Medfinansieringsintyg finns efter detta även från Skellefteå kommun.              
Det visade sig dock att FK rätt snart var uppe i sitt normala antal igen.  

Den målgrupp som projektet ska rikta sig till och som angavs i ansökan, har förändrats. Flertalet 
deltagare är ej hälsomässigt i läge att gå ut i arbete. Allt längre tid behövs i projektet före ev 
tankar på arbetslivet lockar. Motivation till livsstilsförändring har idag en allt viktigare roll, men 
även arbetet med att skapa vardagsrutiner. Handledarna har ett allt aktivare roll som 
”stimulator”, för att deltagarna ska ta sig till aktiviteter som erbjuds. 

 

3. Arbetssätt/processer  

Kort beskrivning av hur ni arbetar i projektet. Stämmer det överens med projektbeskrivningen? 
Om avvikelser, varför är det så? Har det hänt något särskilt under rapportperioden som ni vill lyfta 
fram. Beskriv detta i förhållande till projektbeskrivningen och tidigare rapporter med fokus på 
sådant som förändrats. Behövs ytterligare förändringar i det fortsatta arbetet? Om ja, vilka?  

Projektet använder sig av en metod, där den täta personliga handledningen kompletteras med ett 
heltidsschema. Deltagaren driver sin egen process i samråd med sin handledare dvs är delaktig i 
sin egen schemaplanering utifrån sina behov. Kontinuerligt utvärderas schemalagda aktiviteter 
såväl i grupp som enskilt. Detta för att kunna erbjuda aktiviteter som är aktuella just för den 
målgrupp som är inskriven vid resp tidsperiod. Det fasta schemautbudet kompletteras 
regelbundet med kortare insatser ex arbetsmiljöfrågor, fackliga rättigheter och skyldigheter i 
syfte att stärka deltagarnas anställningskompetens. 

Den allt tätare kontakten med arbetsgivare har givit ett mervärde i projektet. Företagsfrukost, 
handledarutbildning och besök på praktikplatserna är de insatser som givit mest avtryck i 
verksamheten. Framförallt att dela erfarenheter och upplevelser av olika funktionsnedsättningar 
ex bemötande och anpassningar, ger deltagaren möjlighet att vistas i en verksamhet utifrån sina 
förutsättningar. 

Förändringar i det fortsatta arbetet: en projektvärd ska ytterligare stärka projektets insats för 
deltagaren. Ett behov av fysisk närvaro har visat sig finnas hos flertalet deltagare, dvs att någon 
stöttar dem till att skapa vardagsrutiner, stimulerar dem att gå på aktiviteter, som stärker mm. 

Läsplattor ska köpas in i syfte att ge deltagarna möjlighet att närma sig datorer och IT- teknik. 
Dessa ska ge en tillgänglighet, för de som känner osäkerhet inför att arbeta i grupp. De kan sitta 
där de känner sig trygga och arbeta med läsplattan 
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4. Samverkan 

Hur samverkan fungerat för ert projekt? Vilka hinder och lösningar finns/har funnits? Har det skett 
förändringar utanför projektet som påverkar, etc. 

Samverkan har fungerat bra. Projektledarträffarna med representanter från FK, AF, Skellefteå 
Kommun Soc förvaltningen och Västerbottens landsting träffs regelbundet, varvid det informeras 
om det aktuella projektläget, rekryteringsläget kartläggs, rapport från följeforskningen, 
information från resp samverkanspart lämnas mm. 

Referensgruppens träffar spelar en betydelsefull roll i projektet, eftersom där lyfts konkreta 
frågor och problem i den dagliga verksamheten, varvid snabba lösningar ofta kommer till stånd. 

Projektet har genomförts enligt ansökan. Under våren uppmärksammades tillfälligt en minskad 
inskrivning från FK, när den ” gemensamma kartläggningen” igångsattes. Efter ett par månader 
hade Fk åter det inskrivningsantal de tidigare haft. För att säkerställa medfinansieringen, ställdes 
frågan till Skellefteå kommun om de kunde lämna medfinansieringsintyg fr om hösten 2012, vilket 
de godkände. 

 

5. Jämställdhet/Tillgänglighet/Mångfald  

Beskriv kortfattat hur ni arbetat inom ovanstående områden under projekttiden?  

Schemainnehållet – utvärderas kontinuerligt utifrån om det är balans i det som erbjuds för män 
resp kvinnor. Värdefullt för deltagarna är att det ges utrymme för oliktänkande och att målet 
alltid är att gruppen ska i samförstånd komma överens om vilka typer av aktiviteter de vill ha den 
närmaste tiden efter utvärderingen. Jan-Olov Madeleine Ågren deltog en halvdag, för att fördjupa 
kunskapen i diskrimineringslagarna samt få medarbetare och deltagare att reflektera utifrån sina 
synsätt och attityder.  

Exempel har noterats och skrivits ner som ”fall” från olika arbetsplatser, där praktik genomförts. 
Dessa ”fall” har diskuterats under lektioner, i syfte att synliggöra vad som kan inträffa under en 
praktikperiod. Detta kan medföra, att deltagarna uppmärksammar och lägger på minnet vilka 
attityder och synpunkter som existerar på arbetsplatserna kring jämställdhet 2012/2013.  

I en deltagarutvärdering framkom det att deltagarna inte upplever någon tydlig dominans av det 
ena eller andra könet i projektet, upplever aktiviteter och enskilda insatser jämställda.                                                                                                                                                         
Ett antal deltagare har skrivits in med olika grad av hörselnedsättningar. Tänkbara alternativ till 
lösningar har testats, vilket givit goda resultat med nöjda deltagare. En utbildningsdag om 
flexibelt lärande för projektmedarbetare öppnade upp för vad digital delaktighet kan möjliggöra 
för fler att delta i projektet. Viktigt är att det ses över vilka steg och vilka behov som föreligger 
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bland projektdeltagarna.  Ytterligare en aspekt på tillgänglighet är att fokusera på deltagarnas 
vardagsrutiner. I vissa fall kan bristen på vardagsrutiner bli ett sorts ”funktionshinder” för att 
förmå delta i projektet. Vid inskrivning ska den enskilde uttrycka sina behov och hur de vill se 
dessa tillgodosedda. Handledaren upptäcker ofta efter en kort tid i projektet att deras egentliga 
behov beror på att de har brist på rutiner och svagt stöd från sin hemmiljö och övrig omgivning. 

6. Ekonomi  

Ligger projekt i fas med budget? Ligger projektet i fas vad gäller medfinansiering? Behövs 
förändringar på kostnads- eller intäktssidan – och i så fall vilka?  

Projektet ligger i fas med budget, även vad gäller medfinansiering. En justering har gjorts i budget 
eftersom en projektvärd ska anställas och läsplattor ska köpas in. Dessa är godkända av ESF. 

7. Resultat/bedömning av måluppfyllelse 

Ligger projekt i fas vad gäller måluppfyllelse? Om det finns avvikelser – vilka är dessa och vilka 
åtgärder planeras? 

Minst 250 deltagare ska delta. Det antalet kommer att överskridas, eftersom 176 deltagare är 
inskrivna tom 2012-12-31.  50% ska efter avslutat projekt antingen fått jobb eller påbörjat studier. 
Om deltagare som avbrutit utan att fullföljt projektet tas bort från den totala summan, har 
måluppfyllelsen nästan uppnåtts på 47%.  37% ifall de totalt inskrivna under 2012 räknas.  Nära 
samarbete med arbetsgivare och deras anställda har utvecklats via företagsfrukost och 
handledarträffar. Projektet arbetar dagligen via schemalagda aktiviteter, studiebesök, praktik och 
individuell handledning för att stärka deltagarnas anställningskompetens. 

8. Implementering  

Vilka implementeringskomponenter och implementeringsalternativ kan vara aktuella? Se 
samordningsförbundets implementeringsstrategi!  

De implementeringsalternativ som kan vara aktuella är ex en implementering i ordinarie 
verksamhet på Medlefors under förutsättning att ytterligare statsbidrag tillsätts till verksamheten 
eller att ett långsiktigt behov av projektets insatser tydliggörs och kvarstår i Skellefteå hos 
myndigheterna. 

9. Frågor och uppdrag till styrgruppen 

Vilka frågor och uppdrag är viktiga att lyfta till styrgruppen?  
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Implementering – hur kan det genomföras efter snart 13 års erfarenhet av en metod som givit 
goda resultat, när projektet drivs av en extern aktör ?  Finns det behov av SPIRA 
Anställningskompetens ? Vilken annan aktör skulle kunna driva SPIRA Anställningskompetens i 
den form projektet genomförs idag ?  

Spira Anställningskompetens kan appliceras på de flesta målgrupper ?  Är det ett tillräckligt bra 
skäl till att implementera ?  

Vem formulerar vilka behov av projekt som finns ? Centralt eller/och lokalt ? Hur ser styrgruppen 
på framtiden vad gäller framtida behov av projekt ? 

 

10. Övriga frågor 
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Projektrapport Vuxna 16-64 år 
 

Projektnamn: Spira integration Rapporten har skrivits av: Linda Carstedt 
 
 

Projektägare: Medlefors folkhögskola 
 
 

Projekttid: 2012-08-01-2014-06-30 
 
 

Samverkansparter: Samordningsförbundet 
Skellefteå Kommun, Arbetsförmedlingen, Medlefors  
 
 
 
 
 
 

Rapporten avser perioden: 2012-08-01-2012-12-31 

1. Sammanfattning  

Bakgrund. Spira anställningskompetens men även Medlefors tidigare Kom projekt har haft ett 40 
tal deltagare med utländsk bakgrund. Insatserna för dem har inte varit tillräcklig och de har haft 
svårt att ta del av aktiviteter mest pga. språksvårigheter. Regeringen genomförde 2010 en ny 
etableringsreform för att nyanlända som syftade till att förkorta vägen till arbete som inte har 
lyckats. Studier har visat att det tar i genomsnitt sju år för män och nio år för kvinnor att komma i 
arbete. Projektets mål är att ge kvinnor och män med utländsk bakgrund det stöd de behöver för 
att etablera sig i arbetslivet i form av anställning, eget företagande eller studier. Vi lägger fokus 
på språket och att förstå det svenska samhället. Övergripande mål: Projektet ska vara med och 
bidra till att Skellefteå Kommuns vision: ”Skellefteå ska vara en framsynt tillväxtkommun, 
attraktiv att verka och bo i” uppnås, men också bidra till att integrationen mellan svensk- och 
utlandsfödd förbättras. Det ska också bidra till en bättre ekonomi för samhället och för 
deltagaren, minska behovet av försörjningsstöd och öka förmågan till egen försörjning. Ta tillvara 
deltagares resurser och jobba med jämställdhets- och demokratifrågor. Kommande generationer 
får det bättre när barnen till deltagare får ökat vuxenstöd i exempelsvis skolarbete.  

Projektmål: Projektets mål är att skapa metoder som kan öka förutsättningar för kvinnor och män 
med utländsk bakgrund att försörja sig själva genom anställning, eget företagande eller studier. 

Delmål:1. Alla deltagare oavsett kön, skall efter avslutat projekt vara eller uppleva sig vara 
närmare arbetsmarknaden.2. Deltagarna ska öka sin motivation, sin självkänsla och sin inre 
drivkraft så att de kan, vill och vågar vara en del av samhället.3. Deltagarna ska ha ökat sin 
svenska kulturkompetens och ökat sina språkkunskaper.4. Arbetsgivare ska efter avslutat projekt 
ökat sina kunskaper och förändrat sina och sina anställdas attityder när det gäller målgruppen 
och dess kompetenser. Företagen ska se de resurser som finns bland utrikesfödda och öka 
jämlikheten på arbetsplatser och i större utsträckning våga ta emot utrikesfödda praktikanter och 
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anställa.5. Projektet ska ha bidragit till bättre sammarbete mellan de olika samarbetspartners och 
intressenter som finns i projektet.6. Ökade kunskaper i jämställdhet hos målgruppen och ökad 
medvetenhet hos samverkanspartners. 

Projektorganisation: Projektägare – Medlefors fhsk (rektor Monica Widman Lundmark).  
Projektledare – Linda Carstedt. 2 handledare. 6 ämneslärare som har del av sina tjänster i 
projektet. SYV (studie-och yrkesvägledare) samt Studierektor. 

Projektet har haft deltagare sedan 2012-09-03 vi har redan sett positiva effekter för deltagarna, 
förbättrat självförtroende många vågar prata mera. De har prövat många nya saker för första 
gången och några har lärt sig simma. Krigsskadade, traumatiserade personer som anvisad 
myndighet berättade om de problem deltagaren haft med närvaro, med språket som i dag 
punktligt kommer varje dag gör framsteg och deltar. 

2. Deltagarna  

Män och kvinnor med utländskbakgrund, från analfabeter till de som klarat SFI D-nivå som 
anvisas från arbetsförmedlingen eller socialkontoret, både från nya etableringsreformen och 
gamla. Utifrån ansökan hade vi skrivit om deltagare på minst C-nivå, men utifrån önskemål från 
arbetsförmedlingen ändrade vi under mobiliseringsfasen till att även ta emot från B-nivå. Vi ligger 
nästan i fas vad gäller antalet deltagare. Enligt ansökan skulle vi ha 20st på deltid och 20 på 
heltid, vi har 24 på deltid och 13 på heltid. Deltagarna är på skolan mellan 8,20 och 16,20 måndag 
till fredag. Vi är ute på studiebesök en till två ggr i veckan och vi arbetar aktivt med att hitta 
lämpliga praktikplatser. Individuellt schema upprättas i samband med intaget och eller under 
trepartssamtalet med anvisad myndighet som hålls under någon av de första veckorna. Grunden 
per vecka för de som deltar på heltid är fem timmar svensk undervisning, en timme mentortid 
med svenska pedagogen, fem timmar samhällskunskap/entreprenörskap, tio timmar 
arbetsmarknad/utbildning, fem timmar motion/hälsa och två timmar data. Deltagarna har en 
timmes individuell handledning/coachning varje vecka. 

3. Arbetssätt/processer  

Arbetssätt/Processer: SPIRA-processen, -individuell handledning parallellt med schemalagda 
aktiviteter, studiebesök, praktik, studier är den samma som i Spira anställningskompetens med 
tillägget att fokus ligger på språket och på att erhålla svensk kulturkompetens. 

Vi ger träning i att utveckla och förverkliga idéer utifrån egna intresseområden och kompetenser, 
såväl befintliga som nya. Vi jobbar med jämställdhetsfrågor och demokrati för att öka 
deltagarnas kunskaper om vikten av ett jämställt samhälle. 

Projektet använder sig av en metod, där den täta personliga handledningen kompletteras med ett 
heltidsschema. Deltagaren driver sin egen process i samråd med sin handledare d.v.s. är delaktig i 
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sin egen schemaplanering utifrån sina egna önskemål och behov. Lärande om kommunikation, 
regler, kroppsspråk, tonfall allt fyllt med kulturaspekt. Aktivt arbeta med att skapa ett 
helhetsintryck av sig som person genom möten med arbetsgivare. Klädval starka dofter, handslag, 
genuint intresse är exempel på vad som kan avgöra om arbetsgivaren öppnar upp för vidare 
dialog och det är sådant som vi aktivt jobbar med så att deltagaren blir medveten om sina 
egenheter samt uppmärksam på vilka signaler de sänder ut. Allt i syfte att stärka deras 
anställningsbarhet. 

4. Samverkan 

Vi har ett bra sammarbete med Arbetsförmedlingen, har kontaktperson som har täta kontakter 
med oss. Vi får nya deltagare varje vecka och trepartsamtalen med deltagaren, myndigheten och 
oss genomförs regelbundet och hos oss så vi får positiv spridning av projektet varje vecka tack 
vara det. Arbetsförmedlingen besöker deltagarna regelbundet i täta kontakter där de hjälper oss 
gå igenom aktuell arbetsmarknad och svara på deltagares frågor. 

I slutet av 2012 fick vi en kontaktperson på kommunens flyktingmottagning och vi hoppas det ska 
bidra till att vi även kommer att få deltagare från Kommunen. Vi kommer att sätta samman en 
referensgrupp bestående av dessa kontaktpersoner från Arbetsförmedlingen och Kommunen samt 
från SFI som kommer att träffas och bland annat innehåll och scheman för deltagare. 

Vi har ett nära sammarbete med SFI när det gäller utformningen av deltagarnas individuella 
scheman, hur vi kan lägga upp svenska undervisningen så att alla får bästa möjliga stöd samt 
börjar hos oss på rätt nivå. Deltagarna ges även möjlighet att göra proven på SFI även de som 
deltar på heltid i Spira integration. 

Samverkan inom den operativa projektgruppen är viktigt så att alla som jobbar mot deltagare är 
insatta i målen, vi har haft en gemensam eftermiddag, kväll för metodutveckling där vi 
tillsammans jobbade igenom avstämningsrapporten, målen kopplat till aktiviteterna, respektive 
lärares olika ämnen och jämställdhetsplanen. Det gav ett bra resultat och vi har bokat in 
metodutvecklingsträff stående varje vecka. 

 

5. Jämställdhet/Tillgänglighet/Mångfald  

Jämställdhet är ett av våra sex delmål och vi tänker jämställdhet i allt det vi gör. Vår målgrupp 
kommer från en kultur som många gånger har en helt annan syn på jämställdhet än vad vi har. 
Det krävs en hel del av oss som jobbar mot deltagarna för att inte döma och tycka att de tänker 
galet, vi måste komma ihåg att de har levt i ett helt annat sammanhang med helt andra 
förutsättningar och börja därifrån med vår jämställdhetsutbildning. Vi har haft en rad olika 
aktiviteter med deltagarna där vi lyft frågan, haft gäster som varit inbjudna för att de 
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representerar goda exempel. En man som tagit ut hälften av föräldraledigheteten med alla sina 
barn redan på 80-talet. 

Kvinnor som jobbar som chefer, som vaktmästare och som målare. Alla deltagare oavsett kön har 
prövat en rad olika sporter och träningsformer som anses som typiskt det ena eller det andra 
könet. Frågor om jämställdhet när det gäller arbete i hemmet har kommit upp vid ett flertal 
tillfällen då kvinnorna har haft lektion för sig själva. Hur olika det är i Sverige och Afghanistan. Vi 
kunde också prata om hur en kulturkrock kan uppstå om mannen är fostrad, att det är kvinnan 
som ska gör allt hemarbete, och kvinnan, att det är delat arbete som gäller. Att man som förälder 
faktiskt har ansvar att ge sina barn bra förutsättningar att integreras i svenska samhället. 

Att integrera projektet i skolans övriga verksamhet har visats vara svårt ibland ur 
tillgänglighetssynpunkt. När vi genomförde en gemensam Fun Day med hela skolan upptänkte vi 
svårigheter för våra deltagare. De förstod inte vad som förväntades i de olika aktiviteterna, de 
kunde inte heller pga. språket delta i allt. Vi har lyft frågan hos studierektor och arbetar på att 
hitta lösningar inför nästa år. 

Den växte en mängd frågeställningar och vi har följt upp med diskussioner om förhållningsätt, 
attityder och vad är ett funktionshinder. Den enskilde deltagarens eventuella behov av anpassning 
kartläggs vid inskrivnigen i projektet och följs upp regelbundet vid handledningen. Även 
pedagogerna är medvetna om hur de går vidare om de upptäcker dolda funktionsnedsättningar. 
Under skolans gemensamma julfest i slutet av terminen var det flera deltagare som ville komma, 
men att vi insåg att vi måste hjälpa till att skapa förutsättningar för att ta sig hem efteråt då 
många bor i ytterområdena och inga bussförbindelser kvällstid. De som kom hade svårt med 
språket under vissa aktiviteter och att det som inte serverades kanske var anpassat till alla. 

Vi har sett behov av att anpassa ytterligare för deltagarna med bland annat tillgång till bönerum 
och matupplägg. Läsplattor ska köpas in i syfte att ge deltagarna möjlighet att närma sig datorer 
och IT- teknik. Dessa ska ge en tillgänglighet, användas som språkhjälpmedel men är även en 
viktig del för att närma sig arbetsmarknaden. Att hantera dator och internet är en viktig kunskap i 
vårt samhälle. 

6. Ekonomi  

Ja projektligger i fas med budget, något under när det gäller medfinansiering beroende på för få 
deltagare i uppstarten och något lägre ersättningar än beräknat. Att ha deltagare på så 
varierande språknivåer är resurskrävande och vi har fått dubbla pedagogresursen bl. a i svenska. 
Det har medfört något högre personalkostnader än beräknat. I dagsläget behövs inga 
förändringar göras när det gäller budgeten. 
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7. Resultat/bedömning av måluppfyllelse 

Ja, vi har två deltagare som gått vidare till jobb, ett flertal som hoppat upp en språknivå och två 
som gått vidare till en yrkesutbildning, på tre månader. Vi har visserligen fått deltagare på en 
mycket lägre språknivå än den som avsågs i ansökan. Det kan komma att påverka måluppfyllelsen  

Myndigheterna och SFI har exempel på personer som strulat sedan de kom till Skellefteå och haft 
dålig närvaro på andra aktiviteter de blivit anvisade till men som på Medlefors har i det närmaste 
full närvaro och har på kort tid utvecklats både i språket och socialt. 

8. Implementering  

Vi har varit i gång för kort tid. 

9. Frågor och uppdrag till styrgruppen 

Hur ser styrgruppen på att deltagarna som anvisas har så olika språknivå, även analfabeterna.  

10. Övriga frågor 
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Projektrapport Unga, vuxna 16-35 år 
	  

Projektnamn: 
 
TExAS – Tillträde till Examina för individer med Aspergers 
Syndrom 

Rapporten har skrivits av:  
 
Therese Lundgren 

Projektägare:  
 
Urkraft 

Projekttid  
 
2012-01-01 – 2014-06-27 

Samverkansparter: 
 
 
 
 
Projektpartners: Skellefteå kommun: 
Handikappförvaltningen och Gymnasiekontoret, 
Västerbottens läns landsting: Psykiatrin, 
Samordningsförbundet 
 
Övriga samverkanspartners är bland annat: 
Attention, Campus, UmU, LTU, CV, Folkhögskolor, andra 
arbetsmarknadsinsatser och projekt. 

Rapporten avser perioden: 
 
 
 
 
Januari 

1. Sammanfattning  

Ska	  innehålla	  bakgrund,	  syfte/mål,	  målgrupp,	  projektorganisation,	  arbetssätt/processer,	  
resultat/bedömning	  av	  måluppfyllelse	  och	  slutsatser.	  Viktiga	  förändringar	  sedan	  föregående	  
rapport	  ska	  kommenteras	  (Maximalt	  en	  A	  4-‐sida).	  	  

Projektet Texas projektmål är att fler kvinnor och män med Aspergers syndrom eller liknande 
neuropsykiatiska funktionshinder i Skellefteå ska kunna kvalificera sig till och genomföra 
eftergymnasiala studier. Projektets delmål är att; öka samordningen mellan samverkansaktörerna; 
att öka kunskapen om hur målgruppen tillgodogör sig eftergymnasiala studier; att öka 
aktivitetsgraden hos målgruppen och att öka den upplevda känslan av nytta med studier hos 
deltagarna.  

Studiecentret Texas, som finns i Urkrafts lokaler på Campus Skellefteå är en fysisk studiemiljö 
med tillhörande stöd, i nära samarbete med olika utbildningsanordnare såsom tex gymnasiet, VUX, 
folkhögskola eller högskola/universitet. Genom studiecentret skapas en anpassad studiemiljö för 
eleven. Med studiecentret som plattform kommer deltagarna att kunna studera på kurser de blivit 
antagna till.  

Vid behov kan vi tillsammans med den studerandes nätverk skapa en helhetssyn som utöver 
studieplanering inkluderar vardagsplanering, dygnsrytm och tider, friskvård och övrig vägledning 
och hjälp i alla de frågor som kan dyka upp för studenterna. Stödet sträcker sig utöver vad 
universitet och högskolor idag har möjlighet att erbjuda, vilket möjliggörs av studiecentrets 
samarbete med ett flertal olika aktörer. Vad som också gör studiecentret unikt är att vi lägger  
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tonvikten på att se till helheten för individen vart än de är i sin process till högskolestudier. En 
annan unik aspekt av studiecentret är att vi börjar före studierna till skillnad från universiteten som  

inte kan ge stöd förrän de har studenten inskriven och vi fortsätter efter studierna. Samarbetet 
mellan de olika samverkansparterna i projektet möjliggör en tidigare start där studiecentret kan 
arbeta med deltagarens motivation och vägledning, t.ex via CV, så att inriktning på studier väljs 
utifrån egen vilja och eget intresse och motivation. Några deltagare kommer att veta direkt vad de 
vill, och kanske redan har sökt till de kurser de vill gå. I samråd med en lärare eller en  

studiehandledare gör deltagaren upp sin studieplanering. För andra kan en mer långsam process 
vara nödvändig. Man kan då närma sig studiecentret på det sätt man själv önskar. Handledare och 
deltagare gör en överenskommelse om att deltagaren kan delta allt från 1 timme/v på studiecentret 
för ett möte eller en aktivitet: motivationskurs, frukost/lunch, friskvård, information om hur de går 
till att studera, prova på att läsa ett speciellt ämne etc. Detta bestäms individuellt. Sedan finns 
möjlighet att utöka i lämplig takt. Innehållet ska väcka intresse och motivera till eget engagemang 
hos deltagaren. Under tiden kan deltagaren söka in på ett universitet. Om det finns behov av att 
läsa upp ämnen genom VUX är det givetvis möjligt att få stöd via studiecentret även för detta.	   

Studiecentret är ett samarbete mellan Urkraft, Skellefteå kommuns handikappförvaltning, 
Gymnasiekontoret/VUX, och Psykiatrin i Skellefteå. Andra samverkanspartners är bland annat: 
Attention, Campus, UmU, LTU, CV, Folkhögskolor, andra arbetsmarknadsinsatser och projekt. 

	  

2. Deltagarna  

Beskriv	  er	  målgrupp,	  vad	  som	  kännetecknar	  målgruppen,	  hur	  deltagarna	  väljs	  ut	  och	  rekryteras	  till	  
projektet.	  Beskriv	  om	  det	  skett	  förändringar	  i	  rekryteringsprocessen	  och/eller	  om	  ni	  behövt	  vidta	  
särskilda	  åtgärder.	  Arbetar	  ni	  med	  den	  målgrupp	  som	  ni	  angav	  i	  er	  ansökan	  eller	  har	  det	  skett	  
förändringar?	  Ligger	  deltagarantalet	  i	  fas	  med	  vad	  som	  är	  planerat	  enligt	  ansökan?	  	  

Målgruppen är kvinnor och män med Aspersgers syndrom och andra neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Studiecentret har plats för ett icke specificerat antal studerande och 
intresserade och målet är att alla som vill ska få plats. Januari 2013 finns 22 personer inskrivna.  

Vi kommer i början av 2013 att försöka utveckla vårt arbetssätt för att tillmötesgå det stora behov 
som verkar finnas av stöttning för denna målgrupp. Eftersom projektet startade i ganska liten skala 
resursmässigt har vi blivit något överväldigade över det enorma behov som verkar finnas. Vi har 
varje vecka samtal med potentiella nya elever och i den här takten måste vi se över vårt arbetssätt 
så att vi kan säkra upp så att vi kan ta emot alla och ge alla det stöd som de behöver! Samverkan 
kan komma att ske med ett annat ESF-projekt för school-droputs som heter Plug-in och med 
gymnasielärarna på de olika gymnasieskolorna i kommunen. 
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3. Arbetssätt/processer  

Kort	  beskrivning	  av	  hur	  ni	  arbetar	  i	  projektet.	  Stämmer	  det	  överens	  med	  projektbeskrivningen?	  
Om	  avvikelser,	  varför	  är	  det	  så?	  Har	  det	  hänt	  något	  särskilt	  under	  rapportperioden	  som	  ni	  vill	  lyfta	  
fram.	  Beskriv	  detta	  i	  förhållande	  till	  projektbeskrivningen	  och	  tidigare	  rapporter	  med	  fokus	  på	  
sådant	  som	  förändrats.	  Behövs	  ytterligare	  förändringar	  i	  det	  fortsatta	  arbetet?	  Om	  ja,	  vilka?	  	  

Under projektets första tid har vi jobbat med våra projektpartners för att tillsammans kunna hitta 
bra system för att rapportera tid för personalen och dokumentera arbetet som görs i de olika 
verksamheterna. Vi har också fokuserat på att sprida information och kunskap om studiecentret till 
deltagare, lärare, boendestöd och personal som arbetar i någon form med målgruppen.  

Sammanfattning av den metodik som vi hittills jobbat med: 

Att skapa en trygghet för eleven och att arbeta för miljöer där du som student tas på allvar och blir 
sedd. Att skapa ett intresse/engagemang för nya kunskaper och större insikt om den egna 
personliga utvecklingen. Vi har stort fokus på med medinflytande över innehåll och arbetssätt för 
att skräddarsy och lyssna till alla deltagares speciella behov. 

Att tydliggöra för eleven elevens utveckling genom att kontinuerligt informera om framsteg och 
resultat. Att medvetandegöra syftet med studierna och styrdokument och att diskutera deras  

rimlighet. Att vara insatt i studentens intresseområden och livsvillkor. Att sporra eleven till nya 
upptäckter och nya ställningstaganden. Att förmedla många olika synsätt på ett och samma 
fenomen. Att vara demokratisk och variationsrik i valet av arbetssätt. 

När det gäller didaktik och metodik så skiljer sig dessa åt beroende på vilket ämne som studeras 
och vilken student som studerar. 

Vid behov kan vi tillsammans med den studerandes nätverk skapa en helhetssyn som utöver 
studieplanering även inkluderar vardagsplanering, dygnsrytm och tider, friskvård och övrig 
vägledning och hjälp i alla de frågor som kan dyka upp för studenterna. Handledare och deltagare 
gör en överenskommelse om att deltagaren kan delta allt från 1 timme/v på studiecentret för ett 
möte eller en aktivitet: motivationskurs, frukost/lunch, friskvård, information om hur de går till att 
studera, prova på att läsa ett speciellt ämne etc. Detta bestäms individuellt. Sedan finns möjlighet 
att utöka i lämplig takt. 

Vi har i nuläget 22 elever som alla jobbar utifrån sina egna förutsättningar. De flesta elever vi har i 
nuläget har AS-diagnos.  Vi har under hösten skapat ett slags pedagogiskt forum med ett 
aktivitetsdokument där vi under tiden i projektet ska dokumentera våra metoder och arbetssätt. 
Detta sker med start från januari 2013.  

Vi har också skapat ett dokument för att synliggöra elevernas lärstil med fokus på miljöfaktorer, 
såsom ljud, ljus, temperatur och studiemiljö. Fysiska faktorer såsom; vilka sinnen man använder 
sig av, behov av mat/fika, tid på dygnet och rörlighet. Sociala faktorer såsom; Team/lag, par/grupp, 
ensam, tillsammans med lärare eller handledare. Emotionella faktorer såsom; motivation, struktur,  
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uthållighet och ansvar/anpassning. Psykologiska faktorer såsom; holistisk bearbetningsstil, 
analytisk bearbetningsstil, impulsiv tankestil eller reflekterande tankestil. Detta för att också 
säkerställa jämställdhetsintegrering och tillgänglighet för våra studerande. 

Projektgruppen har tillsammans med utvärderaren European Minds lagt ramarna för 
processutvärdering. Detta arbete ska utgöra en plattform och en struktur för att säkra lärande 
mellan projektaktörerna och lärande från utvärdering och forskning samt för att undersöka och 
utveckla myndigheternas samverkans- och samordningsmöjligheter.  

	  

4. Samverkan 

Hur	  samverkan	  fungerat	  för	  ert	  projekt?	  Vilka	  hinder	  och	  lösningar	  finns/har	  funnits?	  Har	  det	  skett	  
förändringar	  utanför	  projektet	  som	  påverkar,	  etc.	  

Ett av projektets mål är att öka samordningen mellan samverkansaktörerna i projektet och här har 
vi fokuserat på informationsinsatser i ett första skede och på att bygga nätverk mellan ansvariga 
personer. Vi är bland annat med i ett nätverk i Västerbotten för projekt som arbetar för att 
motverka school-dropouts där bland annat Ungdomstorget Introduktionsprogrammet i Umeå ingår, 
Second chance school i Lycksele, Unga in och Rätt väg ut i Skellefteå och projektet Plug-in i AC-
län. 

Vi har också tillsammans med Handikappförvaltingen startat upp en samtalsgrupp om diagnosen 
Aspergers syndrom. Gruppen kommer att ebstå av 6-8 deltagare, samt 2 gruppledare och vi ska 
träffas i Urkrafts lokaler på Campus 6 gånger ca 90 min/gång.Gruppledarna inleder med nytt tema 
varje gång som sedan varvas med faktakunskap och gemensamma samtal om ämnet. 

Projektet har varit inbjudna till två konferenser nationellt för att berätta om Texas och dess metodik 
för att stötta kvinnor och män med AS i sitt studerande. Den ena konferensen var i Kristianstad i 
november 2012 och handlade om vilka stöd man kan erbjuda elever som riskerar att hamna i 
utanförskap och hoppa av sina gymnasiestudier. Ca 130 personer från olika kommuner och 
organisationer deltog på konferensen. Den andra konferensen var i Eksjö och handlade om 
Supported Education. Ett 20-tal personer deltog och ett samarbete mellan Campus i Ekjsö och 
Texas diskuteras i syfte att se hur vi kan samarbeta och dra nytta av varandras erfarenheter. 

	  

	  

5. Jämställdhet/Tillgänglighet/Mångfald  

Beskriv	  kortfattat	  hur	  ni	  arbetat	  inom	  ovanstående	  områden	  under	  projekttiden?	  
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Varje elevs förutsättningar gås igenom under det första mötet och därefter skapas en arbetsplats för 
eleven. Vi har beredskap för att göra justeringar i arbetsmiljön, både den fysiska och den 
psykosociala. Se även beskrivning av vårt dokument för att synliggöra elevernas lärstilar som 
beskrivits ovan som är ett led i vårt jämställdhets-/tillgänglighets-/mångfaldsarbete. 

6. Ekonomi  

Ligger	  projekt	  i	  fas	  med	  budget?	  Ligger	  projektet	  i	  fas	  vad	  gäller	  medfinansiering?	  Behövs	  
förändringar	  på	  kostnads-‐	  eller	  intäktssidan	  –	  och	  i	  så	  fall	  vilka?	  	  

Inget att rapportera. Projektet ligger i fas med budget och medfinansiering. 

	  

7. Resultat/bedömning av måluppfyllelse 

Ligger	  projekt	  i	  fas	  vad	  gäller	  måluppfyllelse?	  Om	  det	  finns	  avvikelser	  –	  vilka	  är	  dessa	  och	  vilka	  
åtgärder	  planeras?	  

Ja ännu så länge ligger vi i fas med måluppfyllelse. Projektet har varit i gång i ca 5 månader och 
därför har det mesta handlat om att dra igång projektets verksamhet och rekryterat deltagare till 
studiecentret samt utvecklat strategier för samverkan och nätverkande. 	  	  	  

	  

8. Implementering  

Vilka	  implementeringskomponenter	  och	  implementeringsalternativ	  kan	  vara	  aktuella?	  Se	  
samordningsförbundets	  implementeringsstrategi!	  	  

Det är viktigt att det lärande som sker i projektet dokumenteras. Under 2013 börjar arbetet med att 
tydliggöra och synliggöra var ansvaret kan ligga och hur de erfarenheter som görs i projektet kan 
förvaltas på bästa sätt. 

	  

9. Frågor och uppdrag till styrgruppen 

Vilka	  frågor	  och	  uppdrag	  är	  viktiga	  att	  lyfta	  till	  styrgruppen?	  	  

För oss är det i nuläget mest intressant att ta del av styrgruppens erfarenheter kring målgruppens 
behov och hur de olika myndigheterna har upplevt nyttan med Texas så här långt. 
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10. Övriga frågor 

	  I nuläget inga övriga frågor. 
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1. Sammanfattning  

Tillväxtfaktor Skellefteå är ett projekt, delfinansierat av Europeiska socialfonden (ESF), som 
bedrivs vid Skellefteå kommuns arbetsmarknadsenhet.  

Projektet tillhör inget styrgruppskluster utan har en separat styrgrupp som leds av Skellefteå 
Kommuns personalchef Kicki Krane. Styrgruppen i övrigt består av Leif Löfroth chef för 
kommunens arbetsmarknadsenhet, Christina Fahlgren Löwheim, verksamhetsansvarig för 
vuxenutbildningen, Åsa Wallin, enhetschef på Arbetsförmedlingen, Gunnar Landsell rektors 
rådgivare vid LTU, Mona Burman Läkarrekryterare vid VLL samt Sara Johansson chef för 
Migrationsverket i Skellefteå.  

Projektledare och projektmedarbetare är anställda vid Skellefteå kommuns 
arbetsmarknadsenhet.  

Tillväxtfaktor Skellefteå är initierat utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv och utgår från att 
projektets två målgrupper besitter outnyttjad potential för Skellefteås framtida 
arbetskraftsförsörjning.  
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Målgrupp 1 består av unga människor mellan 16 och 29 år som uppbär försörjningsstöd. 
Målgrupp 2 består av nyligen invandrade Skellefteåbor med akademisk bakgrund, oavsett ålder.    

Arbetet med deltagarna i målgrupp 1 utgår från individernas egna förutsättningar och önskemål 
och planeras gemensamt av deltagaren och dennes arbetsmarknadskonsulent. Det långsiktiga 
målet för verksamheten är deltagarens framtida arbetsmarknadsetablering men vägen dit utgår 
från deltagarens situation och egna drivkraft. Verksamheten innehåller både individuella 
aktiviteter såsom praktikplatser och/eller studier men erbjuder också gemenskap och 
sammanhang genom gruppaktiviteter och olika interna utbildningsmoduler.  Mycket fokus läggs 
på mötet och relationen mellan arbetsmarknadskonsulenten och deltagaren samt på att stödja 
deltagaren i att finna sin egen motivation och att denne styr sina egna processer. Arbetet inom 
projektet med målgrupp 1 är en vidareutveckling av en redan befintlig verksamhet inom det 
kommunala aktivitetsprogrammet (KAM).  

Aktivitetsprogrammet har sedan tidigare uppvisat goda resultat. Projektet innebär en 
systematisering och metodutveckling av den befintliga verksamheten och huruvida detta kommer 
att bidra till att ytterligare stärka aktivitetsprogrammets resultat återstår att se.  

Arbetet gentemot projektets målgrupp 2 är, till skillnad från det riktat till målgrupp 1, helt 
nyskapande och utan givna ramar. Projektet söker finna vägar för att underlätta nyanlända 
akademikers inträde och etablering på den lokala arbetsmarknaden. Arbetet är än så länge inte 
operativt utan alltjämt i en metodutvecklande fas inom vilken olika idéer och samverkansformer 
utreds.   

2. Deltagarna  

Tillväxtfaktor Skellefteå har två skilda målgrupper.  

Målgrupp 1 består av människor mellan 16-29 som uppbär försörjningsstöd och därmed är 
inskrivna i det kommunala aktivitetsprogrammet (KAM). Om inga särskilda skäl föreligger så 
remitteras deltagarna i samband med ansökan om försörjningsstöd direkt från Socialkontorets 
enhet för försörjningsstöd till aktivitetsprogrammet på Arbetsmarknadsenheten. Projektets 
deltagare inom målgrupp 1 sammanfaller således med deltagare i KAM. Gruppens storlek varierar 
över året med ett medeltal på strax under 70 inskrivna och en maxnivå på drygt 90 inskrivna. 

Målgrupp 2 består av människor med akademisk bakgrund som är nyligen invandrade till Sverige 
och nyanlända i Skellefteå. Antalet individer som finns inom denna grupp är varierande både över 
tid och beroende på hur man räknar (tex skrivna i Skellefteå eller tillfälligt boende i Skellefteå). 
Uppskattningsvis rör det sig om 20-40 individer.  
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3. Arbetssätt/processer  

Målgrupp 1: Deltagarna i målgrupp 1 tillhandahålls en arbetsmarknadskonsulent med vilken de 
lägger upp en långsiktig plan med arbetsmarknadsetablering som slutsmål. Deltagaren och 
arbetsmarknadskonsulenten träffas sedan varje vecka för att följa upp planen. Planerna är 
individuella och utgår från varje enskild individs situation, behov och önskemål. Planerna 
innehåller både aktiviteter som deltagaren genomför på egen hand såsom praktik och studier, 
kortare yrkesutbildningar jobbsökaraktiviteter och friskvård men också arrangerade 
gruppaktiviteter med andra deltagare i projektet/KAM med syfte att skapa sammanhang och 
gemenskap bland deltagarna.    

Målgrupp 2: Arbetet med målgrupp 2 är i första hand metodutvecklande och än så länge inte 
operativt. Målgruppens deltagande eller eventuella behov avspeglas heller inte i 
projektbudgeten. Syftet med det metodutvecklande arbetet är tillvarata potentialen i denna 
grupp, både ur ett kompetensförsörjningsperspektiv och ur ett befolkningsutvecklingsperspektiv, 
genom att finna snabbare vägar in på den lokala arbetsmarknaden. 

 

4. Samverkan 

Projektet har en aktiv och engagerad styrgrupp inom vilken alla bidragit tillfredsställande till 
projektets utveckling och styrning. Vikten av den existerande styrgruppens fortsatta engagemang 
i projektet har inneburit att projektägaren valt att inte ansluta sig till något styrgruppskluster. 

 

 

5. Jämställdhet/Tillgänglighet/Mångfald  

Deltagarna i målgrupp 1 är som befolkningen i stort av olika etnisk bakgrund och 
religionstillhörighet, kan ha varierande grad av psykiska eller fysiska funktionshinder, är både 
tjejer och killar med individuella sexuella preferenser. De enda de med säkerhet har gemensamt 
är att de är mellan 16-29 år och har beviljats försörjningsstöd.   

Arbetet med målgrupp 1 utgår från varje deltagares individuella situation, behov och önskemål. 
Verksamheten följer ingen mall som förväntas passa alla utan är ständigt föränderlig och 
anpassas efter individens förutsättningar. Verksamheten eftersträvar ett likvärdigt utfall för 
deltagarna oavsett kön, religion, ursprung, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.  Detta är 
något som, i den utsträckning det låter sig göras, kommer att följas upp under projekttiden och 
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summeras i samband med projektets avslut. Kön och ursprung är dock de enda av 
diskrimineringsgrunderna som kontinuerligt följs upp i samband med uppföljning och avslut.  

  

6. Ekonomi  

Tillväxtfaktor Skellefteå är ett projekt som delfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF), 
programområde 2.  Projektbudgeten baseras således på deltagare och deras närvaro i projektets 
verksamhet. Detta upplägg har, i ett antal projekt, visat sig sårbart. Så också i Tillväxtfaktor 
Skellefteå. 

Projektet har goda förutsättningar att nå det deltagarnumerär som budgeten baseras på. Men 
ESF efterfrågar därutöver en 100%-ig deltagarnärvaro i organiserad projektverksamhet för att 
möjliggöra en budget i balans.  

Projektets verksamhet bygger på enskilda lösningar utifrån individuella förutsättningar för en 
målgrupp som delvis har långt kvar till en strukturerad vardag.  Även om projektet strävar efter 
att höja den generella närvaron i projektaktiviteterna så anses en 100 %-ig närvaro i organiserad 
projektverksamhet i de flesta fall varken realistisk eller eftersträvansvärd.  

Diskrepansen mellan finansiärens och projektets syn på eftersträvansvärt deltagande innebär 
reella budgetutmaningar som förväntas vara bestående under hela projekttiden.  

 

7. Resultat/bedömning av måluppfyllelse 

Projektet är inne i sin fjärde månad i genomförandefasen. Det är ännu för tidigt att uttala sig om 
en framtida måluppfyllelse som ligger över ett år fram i tiden. Projektet fortskrider dock 
tillfredställande, projektorganisationen har stabiliserats och arbetet utvecklas kontinuerligt vilket 
måste anses ligga i fas med projektbeskrivningen. 

 

8. Implementering  

Verksamheten gentemot målgrupp 1 löper parallellt med, och som en förstärkning till, en befintlig 
verksamhet på arbetsmarknadsenheten, det kommunala aktivitetsprogrammet (KAM). 
Utvecklingsarbetet inom projektet prövas, antas och/eller förkastas löpande av den generella 
verksamheten under projektets gång. Det som under projekttiden visar sig framgångsrikt 
förväntas bli bestående inslag i den generella verksamheten. 
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Arbetet gentemot målgrupp 2 är nyskapande. Modellen som projektet förväntas utmynna i bör, 
förutsatt att inblandade samverkansparter är aktörer med generell och bestående verksamhet, 
vara långsiktigt hållbar med utrymme för fortsatt utveckling.  

 

9. Frågor och uppdrag till styrgruppen 

Tillväxtfaktor Skellefteå har en separat styrgrupp. 

 

10. Övriga frågor 
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1. Sammanfattning  

Ska innehålla bakgrund, syfte/mål, målgrupp, projektorganisation, arbetssätt/processer, 
resultat/bedömning av måluppfyllelse och slutsatser. Viktiga förändringar sedan föregående 
rapport ska kommenteras (Maximalt en A 4-sida).  

Unga in i Stockholm initierades under 2008 av Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez 
Svankvist och Fryshusets dåvarande VD Anders Carlberg, och öppnade upp i lokaler på Fryshuset i 
Stockholm under november 2009 och 2011 bestämde man att utöka verksamheten till att innefatta även 
Malmö, Göteborg, Gävle och Skellefteå. 

Syftet med projektet är att genom samverkan mellan stat, kommun, ideella och privata sektorn skapa 
mötesplatser och konjunkturoberoende metoder för att hitta samt stötta ungdomar i eller risk för 
utanförskap. Detta görs genom att öka ungdomars närvaro på samhällets olika arenor och därmed en 
känsla av inkludering.  

Målgruppen är unga mellan 16-24 år som inte studerar, arbetar eller finns i några system hos 
kommunen eller Arbetsförmedlingen. Många av de unga i denna målgrupp lider av 
funktionsnedsättningar, såsom psykisk ohälsa och eller inlärningssvårigheter och neuropsykiatriska 
problem ibland i kombination med missbruk. Därav behöver aktiviteterna individanpassas i mycket stor 
utsträckning och samverkan är nödvändig. 

Arbetssättet är holistiskt förhållningssätt där vi ser till hela individens situation som grund för vilka 
aktiviteter som är aktuella och utgår ifrån vad det största behovet är just nu. 

I Skellefteå arbetar vi med två inriktningar. Dels den uppsökande verksamheten av ungdomar som inte 
studerar, inte arbetar och inte finns inskrivna på arbetsförmedlingen. Dels den förebyggande 
verksamheten som består i ett utökat samarbete gällande det kommunala informationsansvaret samt 
verksamhet i form av yrkesintroduktionsprogrammen KLIV och YP.  

Organisationen består av två delar, en central del och en lokal del. Den centrala delen innefattar en 
central styrgrupp som har mandat att ta beslut gällande övergripande strategier, förändring av målgrupp 
och förankring. Den består av representanter från arbetsförmedlingens huvudkontor samt företagare så 
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som Max och Proffice. På central nivå finns även en nationell projektledare, projektkoordinator, 
projektekonom, projektinformatör och transnationell samordning.  

Lokalt består organisationen av projektledare, arbetsförmedlare, SIUS-konsulent, arbetspsykolog, 
socialkonsulent, lärare, specialpedagog, socionom, behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent. 
Totalt tio personer fördelat på 6,5 tjänster. Inom en snar framtid kommer detta att utökas med 
ytterligare en arbetsförmedlare samt två unga marknadsförare som kommer att arbeta med den 
uppsökande verksamheten i större utsträckning. Utöver detta finns även en lokal 
styrgrupp/referensgrupp som innefattar chefer med personalansvar samt andra strategiska parter så 
som gymnasiekontoret och samordningsförbundet.  

Enligt projektansökan ska vi arbeta med 100 individer under projekttiden, denna siffra kan dock komma 
att ökas utifrån behov. Målet är även att arbeta med nya eller utvecklade metoder för att möta 
ungdomarna och minimera deras tid utan studier eller arbete.   

 

2. Deltagarna  

Beskriv er målgrupp, vad som kännetecknar målgruppen, hur deltagarna väljs ut och rekryteras till 
projektet. Beskriv om det skett förändringar i rekryteringsprocessen och/eller om ni behövt vidta 
särskilda åtgärder. Arbetar ni med den målgrupp som ni angav i er ansökan eller har det skett 
förändringar? Ligger deltagarantalet i fas med vad som är planerat enligt ansökan?  

Målgruppen för Unga In är ungdomar mellan 16-24 år som varken studerar, arbetar eller finns inskrivna 
på arbetsförmedlingen.  

Kännetecknande för denna målgrupp är en svår skolgång där det sällan finns ett slutbetyg från 
gymnasiet eller grundskola. De flesta av dem har där till någon form av funktionsnedsättning så som 
psykisk ohälsa, inlärningssvårigheter eller neuropsykiatriska problem. Därtill förekommer det även 
missbruk eller kriminalitet.  

Ofta saknar dessa ungdomar förankring i samhället och är i stort behov av stöd och vägledning för att 
hitta en väg vidare.  

Rekryteringsprocessen utgår ifrån marknadsföring eftersom vi inte har någon remitterande instans. Vi 
har genomfört informationsinsatser hos samverkansparter för att därigenom hitta ungdomar. Exempel 
på sådana samverkansparter är ungdomspolisen, KKBC, socialtjänsten, BUP, ungdomshälsan, 
ungdomsmottagningen.    

De ungdomar vi kommer i kontakt med kan kontakta oss alla vardagar mellan 10-16 genom telefon, 
mail eller besök. Oftast är det vi som tar den initiala kontakten och bjuder in ungdomen till oss, 
alternativt åker ut och möter ungdomen där den är.  

Vi arbetar med den målgrupp som är angiven i ansökan med tillägg till de ungdomar som går utbildning 
via KLIV eller YP som är en lokal lösning. Dessa ungdomar kommer via yrkesintroduktion på Balder och 
går utbildning en eller två dagar i veckan hos oss och resterande tid har de praktik i syfte att komma 
närmare ett arbete. Dessa ungdomar är ej berättigade att söka nationella gymnasieprogram och en del 
av ungdomarna börjar närma sig 20 år varpå de inte längre tillhör gymnasiet och slussas då över till 
arbetsförmedlingen.  
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Enligt det antal deltagare som finns angivna i ansökan till ESF ligger vi i fas då vi idag har eller har haft 
30 individer inskrivna på Unga In Skellefteå. Av dessa tillhör 17 personer skolan och 13 personer 
inskrivna i arbetsförmedlingens register.  

3. Arbetssätt/processer  

Kort beskrivning av hur ni arbetar i projektet. Stämmer det överens med projektbeskrivningen? 
Om avvikelser, varför är det så? Har det hänt något särskilt under rapportperioden som ni vill lyfta 
fram. Beskriv detta i förhållande till projektbeskrivningen och tidigare rapporter med fokus på 
sådant som förändrats. Behövs ytterligare förändringar i det fortsatta arbetet? Om ja, vilka?  

Unga Ins arbetsprocess inleds med ett kortare informationssamtal där vi berättar vad projektet arbetar 
med, samt att vi säkerställer att den vi pratar med tillhör vår målgrupp. Om personen faller inom ramen 
för Unga Ins målgrupp så bokas ett nytt kartläggningssamtal inom ett par dagar. Under kartläggningen 
går vi igenom hela livssituationen för personen och fastställer där vad som är prioriterat att börja med. 
Under denna träff får deltagaren även ta ställning kring om den vill själv medverka i Unga In då 
frivillighet är basen till medverkan. Därefter sker inskrivning i Arbetsförmedlingens register. I samband 
med detta tas samtycken så att vi tillsammans i arbetsgruppen gemensamt kan arbeta med det som är 
bäst för individen i syfte att minimera tiden som arbetssökande.  

Utifrån planeringen så tas varje ärende i gemensam ärendedragning som hålls varje vecka och där 
fastställs hur vi ska jobba vidare i varje ärende och vem som bär det huvudsakliga ansvaret. Insatser 
består av bland annat fysisk stöttning, praktik, utbildning, jobbskuggning, testning, motiverande 
insatser. Ofta krävs individbaserad anskaffning av prövningsplatser/arbetsplatser.  

Oavsett insats så har vi en tät kontakt med deltagarna och gör även uppföljningar vid bestämda tillfällen 
efter avslutad projekttid.  

De ungdomar som går via KLIV/YP kommer via inskrivning på Balderskolan i samråd med ansvarig 
rektor. Även dessa ungdomar deltar på informationssamtal och på kartläggning. Vid avslutad skolgång 
övergår de till arbetsförmedlingen där vi redan kunnat lägga en planering utifrån tidigare gjord 
kartläggning.      

4. Samverkan 

Hur samverkan fungerat för ert projekt? Vilka hinder och lösningar finns/har funnits? Har det skett 
förändringar utanför projektet som påverkar, etc. 

Samverkan inom Unga In sker i form av gemensam arbetsgrupp från arbetsförmedlingen, skola och 
arbetsmarknadsenheten. I första hand avser samverkan de gemensamma ärendedragningarna där vi 
samarbetar för att hitta lösningar för ungdomarna.  

Extern samverkan sker i stor utsträckning via att vi upprätthåller goda relationer med de verksamheter 
som har kontakt med tänkbara deltagare, exempel på detta har tidigare nämnts under punkt 2.  

I dagsläget har inga särskilda hinder påträffats. Upplevelsen är att det har varit lätt att få komma och 
informera om projektet och att intresset varit stort.    
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5. Jämställdhet/Tillgänglighet/Mångfald  

Beskriv kortfattat hur ni arbetat inom ovanstående områden under projekttiden?  

Jämställdhet: Vi har strävat mot att ha en så jämställd arbetsgrupp som möjligt och har idag fem män 
och fem kvinnor inom arbetsgruppen. Vi eftersträvar jämnställdhet inom deltagargruppen men har fler 
killar än tjejer inskrivna vilket är enligt riksnormen. Ungdomarna inom KLIV och YP har under hösten 
arbetat med material från machofabriken samt att de har haft lektioner med fokus på genderfrågor.  

Tillgänglighet: Vi har anpassat de lokaler vi har så att det finns fysisk tillgänglighet för alla deltagare. 
Ljudplattor finns i taket i samtalsrummen för att skapa en god samtalsmiljö. På samtliga datorer i 
utbildningslokalen finns läsprogram så som ClaroRead samt att vi fått information från landstingets 
hjälpmedelsverksamhet kring vilka hjälpmedel som finns för dem som har läs- och skrivsvårigheter. 
Våra kundarbetsplatser är höj och sänkbara.  

Mångfald: Idag har vi 9 av 30 ungdomar med utomeuropeiskt bakgrund. Vi ser även vidare på hur vi på 
bästa sätt ska kunna rekrytera fler deltagare med utomeuropeisk bakgrund genom att bland annat göra 
informationsinsatser inom olika kulturella föreningar.   

6. Ekonomi  

Ligger projekt i fas med budget? Ligger projektet i fas vad gäller medfinansiering? Behövs 
förändringar på kostnads- eller intäktssidan – och i så fall vilka?  

All budget är central för Unga In. Detta betyder att det inte finns någon särskild budget för Unga In 
Skellefteå. Önskan om detta är dock framlagt och håller just nu på att ses över av den nationella 
projektekonomen för att vi på lokalort ska få en bättre överblick på hur vi ligger till i förhållande till 
budget.  

7. Resultat/bedömning av måluppfyllelse 

Ligger projekt i fas vad gäller måluppfyllelse? Om det finns avvikelser – vilka är dessa och vilka 
åtgärder planeras? 

Projektets måluppfyllelse är nationell med lokala delmål. I förhållande till de delmål som finns ligger 
Skellefteå i fas. De nationella målen följs upp med mål och resultatdialoger varannan månad samt att 
lokala mål och resultatdialoger görs varje månad inom arbetsgruppen. De externa utvärderarna 
genomför för tillfället en nulägesanalys för att dokumentera hur långt vi kommit utifrån den 
förändringsteori som ligger till grund för vår måluppfyllelse.   

8. Implementering  

Vilka implementeringskomponenter och implementeringsalternativ kan vara aktuella? Se 
samordningsförbundets implementeringsstrategi!  

Gällande implementering så är detta en fråga som diskuteras främst på nationell nivå då tanken är att 
det ska implementeras i arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet.  
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9. Frågor och uppdrag till styrgruppen 

Vilka frågor och uppdrag är viktiga att lyfta till styrgruppen?  

Eftersom Unga In har en nationell styrgrupp och en lokal referens/styrgrupp med personalansvar, hur 
ser styrgruppsklustret på sin roll gällande Unga In?   

10. Övriga frågor 
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   Projektrapport Unga, vuxna 16-35 år 
 

Projektnamn: 
 
Utsikten2.0 
 

Rapporten har skrivits av:  
 
Ingrid Selin, projektledare. 

Projektägare:  
Skellefteå kommun, Socialkontoret, IFO, Solkraft 
 

Projekttid  
 
20120101-20140630 

Samverkansparter: Skellefteå kommun, 
arbetsförmedlingen, Västerbottens läns landsting, 
försäkringskassan och samordningsförbundet i Skellefteå. 
 
Projektteamet består av en projektledare och en 
socialsekreterare från socialtjänsten, en kurator från 
psykiatriska kliniken samt en arbetsförmedlare från 
arbetsförmedlingen.  
 
 
 
 

Rapporten avser perioden: 
 
20120701-20121231 

1. Sammanfattning  

Ska innehålla bakgrund, syfte/mål, målgrupp, projektorganisation, arbetssätt/processer, 
resultat/bedömning av måluppfyllelse och slutsatser (Maximalt en A 4-sida).  

I Skellefteå finns ett ganska stort antal ungdomar som behöver få mer stöd och hjälp ut i vuxenvärlden och 
arbetslivet än myndigheterna kan ge var och en för sig eller i andra former av samverkan.  

Utsikten2,0 erbjuder rehabiliterings- och vägledningsinsatser som ökar deltagarnas möjligheter att etablera sig på 
arbetsmarknaden eller komma igång med studier. Vi arbetar med en helhetssyn på människan och anpassar våra 
insatser efter den enskildes behov. I verksamheten ingår kartläggning av deltagarnas resurser och hinder, 
handlingsplan med mål och delmål, arbetsförberedande verksamhet utifrån deltagarens behov, öppenhet och 
nätverksarbete, hembesök vid behov. Vi har fokus på hälsoperspektivet genom färdighetsträning kring fysisk 
aktivitet, sömn, kost, rutiner etc. Arbetsförmågeprövning i reell miljö. 

I projektteamet ingår en projektledare och en socialsekreterare från socialtjänsten, en arbetsförmedlare från 
arbetsförmedlingen samt en kurator från psykiatriska kliniken. Projektägare är Skellefteå kommun, socialkontoret. 
Projektet finansieras av Svenska ESF-rådet och samordningsförbundet. Lärande utvärdering/följeforskning 
upphandlas av European minds.  

Eftersom vi arbetar med en målgrupp som har komplex problematik pågår deras process hos oss relativt länge, 1 år 
eller längre är inte ovanligt. De flesta av våra deltagare har börjat i projektet under hösten och därmed har vi endast 
11 avslutade och 54,5% har nått målet egen försörjning. Vårt mål är minst 65% och vi tror att det är möjligt att längre 
fram nå detta mål.  

Utsikten 2.0 är en vidareutveckling av tidigare projekt Utsikten. Nytt i arbetssättet är mer strukturerat arbete med 
deltagarnas hälsa samt arbete med transnationella partner.  
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2. Deltagarna  

Beskriv er målgrupp, vad som kännetecknar målgruppen, hur deltagarna väljs ut och rekryteras till 
projektet. Beskriv om det skett förändringar i rekryteringsprocessen och/eller om ni behövt vidta 
särskilda åtgärder. Arbetar ni med den målgrupp som ni angav i er ansökan eller har det skett 
förändringar? Ligger deltagarantalet i fas med vad som är planerat enligt ansökan?  

Utsiktens målgrupp är unga vuxna 20-35 år med komplex problematik som har kontakt med minst två myndigheter 
och bedöms ha behov av mer stöd än myndigheterna kan ge på annat sätt. Syftet är att deltagarna ska komma ut i 
egen försörjning via arbete eller studier och det ska vara varaktiga lösningar. 

Deltagarna identifieras av handläggare/behandlare hos de enskilda organisationerna utifrån kriterierna för 
målgruppen. Utsikten 2.0 har gemensam kö med de andra teamen på Arbetsmarknadstorget och vi har en 
remissgrupp med deltagare från de olika teamen som väljer ut vilka personer som ska fördelas till de olika teamen.  

 

 

 Det som kännetecknar målgruppen är avbruten skolgång, eget boende, psykisk ohälsa, långa tider i passivitet, och social 
utsatthet. Många av deltagarna kan beskriva tidiga anpassningsstörningar som försvårat en positiv utveckling. De har 
brottats och brottas fortfarande med kognitiva svårigheter av varierande grad t ex initiativförmåga, 
koncentrationssvårigheter, impulsivitet, minne och inlärning. Ett flertal av deltagarna har någon form av neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning eller annan psykisk ohälsa, det är även vanligt med samsjuklighet som ytterligare försvårar livet. När 
man har den här typen av svårigheter blir vardagen ansträngande eftersom extra tankemöda och planering krävs för även 
till synes enkla göromål. Många av deltagarna lider av psykosocial stress på grund av arbetslöshet, ekonomiska 
svårigheter, sjukdom, missbruk eller relationsproblem i familjen.  

Många av deltagarna har dolda hinder, under projektperioden blir dessa synliga. Det handlar ofta om psykiska besvär som 
koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter, ångest- eller depressionssvårigheter, neuropsykiatriska problem, missbruk 
eller sociala problem. Människor med denna problematik kan lättare dölja detta i kontakter med ordinarie handläggare. 
Vi samlokaliserade har lättare att upptäcka dessa saker och på så sätt stoppa rundgången och ge dem adekvat stöd.  

 

 

 

Dessa tillstånd ger den enskilde svårigheter i livsföringen och behov av särskilda insatser för att nå, få och behålla 
egen försörjning. Många i målgruppen har haft stora svårigheter under skolgången vilket har lett till att de inte har 
fullföljt sin gymnasieutbildning. De har inte heller kunnat komma in på arbetsplatser via praktik pga den 
underliggande problematik som försvårar deras inträde i arbetslivet. I en del fall finns det kunskap om att personen 
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har en funktionsnedsättning, medan det i andra fall är oklart om det finns någon form av nedsättning eller psykisk 
ohälsa. Att inte ha klarat av skola eller praktik leder till sämre självkänsla, sämre självförtroende, bristande 
framtidstro och hoppet om att få ett normalt liv sjunker. Det leder även till en känsla av att inte tillhöra samhället, 
vilket kan få oerhört negativa konsekvenser. Risken är att dessa personer hamnar hemma i en passivitet och börjar 
må än sämre.  Att bryta denna negativa utveckling är oerhört viktigt inte bara för den enskilde och dennes anhöriga 
utan även samhället har mycket att vinna på detta. Det är viktigt att inte bara fokusera på de svårigheter som 
personerna har utan stödja och hjälpa dem att ta vara på och utveckla de resurser som de besitter.  

Från projektstarten har vi hittills haft 52 deltagare inskrivna i projektet. Under hela projektperioden ska vi arbeta med 
110 personer. Första halvan av 2012 var projektet i mobiliseringsfas vilket innebär att man arbetar mycket med 
planering och utveckling av verksamheten. Under denna fas är kravet på medfinansiering lägre, 25 % jämfört med 57 
% i genomförandefas. Fram till september månad bestod teamet av 3 personer och en naturlig följd av detta är att 
deltagarna var färre under denna period. För närvarande finns ingen anledning att känna oro för att antalet deltagare 
blir för lågt under den sammantagna projektperioden.  

 

   

3. Arbetssätt/processer  

Kort beskrivning av hur ni arbetar i projektet. Stämmer det överens med projektbeskrivningen? 
Om avvikelser, varför är det så? Har det hänt något särskilt under rapportperioden som ni vill lyfta 
fram. Beskriv detta i förhållande till projektbeskrivningen och tidigare rapporter med fokus på 
sådant som förändrats. Behövs ytterligare förändringar i det fortsatta arbetet? Om ja, vilka?  

Inledningsvis kartläggs ungdomarna som remitterats till Utsikten noggrant. Vid ett första besök träffar coacher från 
alla tre myndigheterna ungdomen för en gemensam information och ett första samtal. Bakgrundsinformation har då 
också inhämtats från respektive myndighet innan träffen vilket möjliggörs av att deltagaren upphävt sekretessen i sin 
intresseanmälan till oss. Vårt arbetssätt blir mycket tydligt när en första information-/kunskapsinhämtning sker på 
detta sätt. Vi kan med våra skilda kompetenser och den information vi har göra en tidig bedömning av våra 
möjligheter att kunna hjälpa individen och vilka insatser som skulle kunna behövas och ungdomen kan tidigt göra sig 
en bild av om detta är något som kan hjälpa dem framåt. Efter det första samtalet utses två coacher som fortsätter 
träffa den enskilde och en SASSAM-kartläggning görs som ett andra steg.  När kartläggningen är klar fokuserar vi på 
målet, egen försörjning via arbete/ utbildning, genom en individuell handlingsplan. Vägen till målet kan vara både 
lång och krokig. Lång tid till förfogande för genomförande av planeringen samt en mycket nära 
coachning/stöttning/uppföljning av ungdomen är av största vikt för att nå framgång. Den nära myndighetskontakt 
som coacherna har med sina hemorganisationer gör att ett mycket brett spektrum av stödinsatser finns att tillgå och 
sätta in i planeringen allt eftersom behoven blir tydliga. Rätt insats av rätt instans vid rätt tillfälle! För de deltagare 
där bilden av deras förmåga är oklar och de har en lång tid av passivt bidragstagande med rundgång mellan de olika 
myndigheterna har steget ut i arbetslivet bedömts vara så stort att en första prövning gjorts via Solkraft, 
Skogsstyrelsen m.fl. Dessa samarbetspartners kan erbjuda den typ av förberedande insatser som behövts. De får där 
under en tid lära sig hur det fungerar i arbetslivet och samtidigt testa sin egen förmåga och viktig information runt 
detta återförs också till coacherna inför vidare planering mot prövning på öppna arbetsmarknaden. När deltagarna 
kommit ut i praktik har vi fortsättningsvis en nära kontakt och uppföljning för både deltagaren och de 
företag/praktikplatser där ungdomarna finns. Ofta kan det handla om snabba och täta kontakter för att komma 
vidare i planeringen eller lösa mera akuta situationer/frågor som uppstått. I vissa fall kan det bli nödvändigt att backa 
och omprioritera för att sedan kunna komma vidare mot målsättningen, det kan även bli aktuellt att byta mål. 
Genom den nära kontakt som hålls med deltagare och prövningsplatser kan vi sedan gemensamt avgöra när läge för 
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planering mot arbete/utbildning eller annan planering uppnåtts. Efter att deltagarna fått anställning har det visat sig 
viktigt att finnas med en tid för fortsatt stöd, eftersom det till en början leder till andra krav och därigenom en ökad 
press på individen och därmed en risk för tillbakagång. ”Motiverande intervju”, ”Repulse”, nätverksträffar, hembesök 
och ”lösningsfokuserat förhållningssätt” är metoder/arbetssätt som personalen i Utsikten 2.0 är utbildade i och om vi 
framgångsrikt använt oss av i vår coachning av deltagarna. Vi använder oss av metoden rePULSE eftersom vi ser att 
många av våra deltagare har behov av att arbeta med de områden som omfattas av metoden. Metoden bygger på 
kognitiv beteendeterapi och social inlärningsteori och består av tre huvudelement: moralutveckling, impulskontroll 
och social färdighetsträning. Genom att man använder sig av interpersonell färdighetsträning parallellt med en 
emotionell komponent och en kognitiv komponent så tränar man beteende och tankesätt samtidigt som impulserna 
blir lättare att hantera. En person som genomgår rePULSE-programmet tränar på att få tankar, känslor och 
beteenden att samverka för att kunna gå från ett okontrollerat destruktivt beteende till ett kontrollerat och klokt 
agerande.  

Utsikten 2.0 ska även bedriva utvecklingsarbete tillsammans med transnationella partners. Projektledaren har under 
hösten deltagit i 2 transnationella partnersearchevent, ett i Stockholm och ett i Warszawa. Under hösten har vi även 
vidareutvecklat kontakt med ett projekt i Belgien och skrivit avtal om samarbete. Nästa steg i detta är att de kommer 
hit till Skellefteå för att besöka oss inom de närmsta månaderna. Planen för samarbetet är att vi genom studieresor 
för personalen samt samarbete via nätet ska fördjupa oss i metoder för att coacha deprimerade ut i arbete. Vi har 
även några kontakter med projekt/verksamheter i Polen och England, men i dessa fall har vi i nuläget inte kommit 
längre än till inledande kontakter. Utsikten 2.0 avser inte att skicka eller ta emot några ungdomar för internationellt 
utbyte, vi kommer i stället att arbeta med ömsesidig kunskaps- och erfarenhetsöverföring och metodutveckling 
tillsammans med våra partners.   

Utsikten 2.0 har en referensgrupp bestående av personal på Individ- och familjeomsorgen, Föreningarnas hus, Urkraft 
och 2 tidigare deltagare. Referensgruppen har påbörjat sitt arbete.  

Projektteamet har professionell handledning av en psykoterapeut. 

 

 

 

4. Samverkan 

Hur samverkan fungerat för ert projekt? Vilka hinder och lösningar finns/har funnits? Har det skett 
förändringar utanför projektet som påverkar, etc.  

Det här sättet att arbeta har lett till ökad gemensam kunskap både om den komplexa problembild deltagarna har, 
hur man arbetar med dem och om de förutsättningar som finns inom de olika organisationerna. Det vi tycker är 
framgångsfaktorer i arbetsprocessen är framförallt samlokaliseringen. Det ger oss ökad kunskap om varandras 
organisationer och förutsättningar samt förändringar vad gäller praxis och regelsystem. Genom samlokaliseringen har 
vi hela tiden möjlighet att nyttja varandras kompetens direkt det behövs utan att använda en massa tid till att söka 
personer i de olika organisationerna. Vi har även korta, enkla, snabba kontaktvägar in i hemorganisationerna genom 
den personliga tillhörigheten där. Det blir tydligt för ordinarie verksamhet vilken roll man har. Med den problematik 
som finns i målgruppen behöver man arbeta nära och under lång tid för att få fram förmågor, behov och 
begränsningar, ha både den enskilde, de anhöriga och de berörda organisationerna med sig under hela processen 
och detta underlättas av samlokalisering. Vi använder oss av allas kompetens redan vid första träffen och fortlöpande 
i arbetet med den enskilde. Vi nyttjar alla organisationernas resurser under tiden vi arbetar med deltagaren och detta 
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anser vi är ett framgångsrikt arbetssätt. När man sitter samlokaliserade samverkar man genom samtal och möten,  
korridors- och personalrumskontakter, ständigt pågående diskussioner där vi letar efter gemensamt språk, 
förhållningssätt och kunskaper. Vi diskuterar synsätt, metoder och gemensamma mål för arbetet. I stället för att 
jobba i parallella ”rör” arbetar vi med det gemensamma uppdraget.   

 

 

 

 

5. Jämställdhet/Tillgänglighet/Mångfald  

Beskriv kortfattat hur ni arbetat inom ovanstående områden under projekttiden?  

Jämställdhet 

För de projekt som medfinansieras av Svenska ESF-rådet är arbete med jämställdhet ett skallkrav och vi erbjuds 
kompetensutveckling i jämställdhet via processtödet i jämställdhet. Personalen i  Utsikten 2.0 har vid två tillfällen 
under projektperioden haft workshops med processtödet. Vid det första tillfället planerade vi jämställdhetsarbetet i 
projektet. Andra tillfället använde vi oss av metoden 4R och analyserade det material som projektteamet tagit fram.  
Projektteamet har även varit på ett spjutspetsseminarium om genus och ungdomar som ESF JÄMT anordnade i 
Umeå. Vid detta tillfälle lyssnade vi bland annat på Ulla Rantakeisu, forskare vid universitetet i Karlstad som 
presenterade sin studie ”Kön, klass och platsanvisning – om ungdomars och arbetsförmedlares möte på 
arbetsförmedlingen”. Projektet har även arbetat fram en plan för jämställdhetsarbetet i verksamheten. 

Projektet verkar för de svenska jämställdhetspolitiska målen genom att stötta män och kvinnor så de får eller 
kommer närmare makt över sitt eget liv och samhället. Vi bidrar till att de träffar andra människor via 
arbetsträning/praktik – både kvinnor och män behöver stöd i detta. Både kvinnor och män har möjlighet påverka 
vilket stöd de ska få från projektet genom att komma med egna förslag. För att nå ökad ekonomisk jämställdhet 
mellan könen försöker vi vidga deras yrkesområden och påverka dem att inte välja de yrkesbanor som av tradition är 
det mest vanliga för det kön de tillhör. I projektteamet finns kunskap om lämpligt agerande när det framkommer att 
någon deltagare är utsatt för våld i nära relation.  

För att inte falla in i gammalt könsrollstänkande i det dagliga arbetet med deltagarna använder vi oss av 
Genushanden för att ställa oss frågan – om deltagaren hade varit av motsatt kön hade jag tänkt annorlunda då? 
Genushandens fem fingrar representerar: familjesituation, våldserfarenhet, somatisk eller psykiatrisk diagnos, 
riskbruk och rehabiliteringsplan. I projektet använder vi oss även av 4R-metoden för att kartlägga och analysera 
verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv. I vår 4R-analys syns det tydligt att den könssegregerade 
arbetsmarknaden avspeglar sig i projektorganisationen.    

 Tillgänglighet  

Även tillgänglighet är ett område som ESF-rådet ställer krav på att vi ska skaffa oss kunskap om för att kunna arbeta 
effektivt med. Projektet kommer att hålla hög tillgänglighet för att säkerställa att alla ska ha möjlighet att delta i vår 
verksamhet.  Vi har kompetensutvecklat personalen i projektet samt deltagarna i referensgruppen i tillgänglighet 
genom processtödet Barbro Lindgren som hållit workshops hos oss vid två olika tillfällen. Barbro Lindgren har även 
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läst utkastet till vår broschyr och gett oss synpunkter på utformningen ur tillgänglighetsperspektivet. I projektet 
kommer framförallt deltagare med psykiska, kognitiva och sociala svårighet att delta, ett flertal förväntas ha olika 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Information om deltagarnas olika funktionsnedsättningar får vi från 
remittenterna samt genom vår kartläggning och våra träffar med respektive deltagare. Projektets personal består av 
socionomer och arbetsförmedlare som har goda teoretiska kunskaper om och erfarenheter av att arbeta med 
personer som har de olika funktionsnedsättningar/behov som deltagarna har. Det innebär även att vi i träffar med en 
ny deltagare kan börja ana att personen har en dold funktionsnedsättning, d vs en som inte är känd sen tidigare. Ett 
fåtal av våra deltagare har körkort och tillgång till bil vilket gör att de har stort behov av att på ett enkelt sätt ta sig till 
och från verksamheten med allmänna kommunikationsmedel. Projektets deltagare har även behov av att det är lätt 
att hitta till verksamheten. Vidare behöver de få tillgänglig information på ett sätt som passar deras 
funktionsnedsättning, ha flexibla arbetstider, slippa stress, arbeta delvis hemifrån samt få stöd och hjälp i 
myndighetskontakter. Att ge information på ett sätt som passar målgruppen innebär framför allt att det är viktigt att 
personalen har kunskap om de olika funktionsnedsättningarna och vilka behov de olika  personerna har. Projektets 
personal består av engagerade, välutbildade och erfarna personer vilket ger en bred kompetens och är grunden för 
såväl ett gott bemötande som en hög tillgänglighet. Språklig tillgänglighet för denna målgrupp innebär att 
information ges i klarspråk, att samma information upprepas vid flera olika tillfällen, använda sig av bilder och 
praktiska exempel kopplade till vardagen, ge skriftlig information samt att vara lyhörd för de olika behoven som 
uppstår. Dessutom behöver man säkerställa att informationen tolkas rätt vilket görs genom att man för en dialog om 
det aktuella budskapet.  I projektet finns personal på plats från 3 olika myndigheter på heltid och vi har möjlighet att 
träffa handläggare från försäkringskassan varje vecka vilket innebär att våra deltagare har hög tillgänglighet till 
information från och kontakt med dessa myndigheter. Vårt direkta samarbete mellan flera olika myndigheter gör att 
det blir enkelt och tydligt för deltagarna. Vi fungerar även som kontaktskapare och myndighetstolkar till andra 
myndigheter och stöder och hjälper på alla sätt i dessa kontakter, bland annat kan vi motivera deltagarna och även 
följa dem till träffar hos andra instanser. Exempelvis kan det röra sig om att få hjälp att reda upp en trasslig ekonomi 
via budgetrådgivningen. Stress över en ekonomi i  kris leder för den enskilde deltagaren till att de inte kan prestera 
sitt bästa och därigenom får sämre möjligheter att lyckas i ett arbetssammanhang. Att på detta sätt arbeta med hela 
människans livssituation innebär att vi är en funktion som stöttar på många plan, och allt vi gör syftar till att öka 
deltagarnas tillgänglighet till arbetslivet.  En annan form av tillgänglighet är att lätt få kontakt med den 
person/myndighet man söker. I projektet är vi mycket lätta att nå, vi har alla mobiltelefon vilket gör att man kan nå 
oss via telefon även när vi inte sitter på kontoret. Många av deltagarna föredrar att kommunicera via SMS istället för 
att ringa, mobiltelefonerna öppnar även för denna möjlighet. Vidare har vi möjlighet att ha täta kontakter med 
deltagarna. En del av deltagarna har social fobi eller andra tillstånd som gör att de har svårt att lämna hemmet och då 
har vi möjlighet att förlägga träffar hemma hos dem, och vid behov även på andra platser, även detta är en form av 
tillgänglighet. Vår verksamhet syftar till att genom olika insatser leda fram till att ge deltagarna bättre bestående 
förutsättningar att hantera de svårigheter de möter i livet. Vilket också innebär att de får helt nya och bättre 
möjligheter att kunna erhålla och behålla ett lönearbete över tid.  Vid deltagarnas start på praktik gör vi en 
arbetsplatsanalys som innebär att vi undersöker förutsättningarna för personen ifråga på den tänkta praktikplatsen. 
Om det finns faktorer där som inte är optimala så undersöker vi möjligheten till anpassning så att det passar 
personens funktionsnedsättning/behov. Dessa insatser tillsammans med ett omfattande stöd från oss ökar 
deltagarnas tillgänglighet till arbetsmarknaden. På så sätt minskar utanförskapet och normaliteten ökar. Att ge 
deltagarna ett nära och kvalificerat stöd, hjälp att utveckla förmågor att hantera de svårigheter som kommer i deras 
väg minskar personernas stress. För den målgrupp vi arbetar med är det av yttersta vikt att man kan ha flexibel 
arbetstid t ex börja på en lägre nivå för att sedan utöka arbetstiden.. Dessa insatser tillsammans med ett omfattande 
stöd från oss ökar deltagarnas tillgänglighet till arbetsmarknaden. Effekter av detta är ett minskande utanförskap och 
en högre nivå av normalitet. Allt detta sammantaget leder även till att deltagarna lättare får ett lönearbete vilket i 
hög grad förbättrar deras ekonomi och därigenom får de även en ökad tillgänglighet till det offentliga rummet. Fysisk 
tillgänglighet Om vi skulle få deltagare med fysiska rörelsehinder som skulle kräva att de förflyttar sig med hjälp av 
kryckor eller rullstol så är det inget hinder eftersom de lokaler vi har är väl lämpade för detta. Utsikten 2.0 har lokaler 
i centrala Skellefteå som är lätt tillgängliga när man kommer till stadskärnan med allmänna kommunikationer 
eftersom våra lokaler finns i busstationens omedelbara närhet. Handikapparkering finns inom 40m från vår entré, 
man når entrén via trottoaren som finns i direkt anslutning. Utomhus finns skyltning om projektet på båda sidor om 
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huset, en av dem vid dörren samt när man kommer in i trapphuset. Skyltning finns även i hissen där det anges på 
vilket våningsplan vi finns och det syns tydligt när hissen stannar på vårt våningsplan. När man nått våningsplanet 
kommer man direkt till ingången till projektet.  Fastigheten är utrustad med dörröppnare och i lokalerna finns 
handikapptoalett, breda dörröppningar och stora öppna ytor. Den utrustning som finns i lokalerna kan användas av 
de personer vi avser att inkludera i projektet.  Om vi får deltagare med andra behov av tillgänglighet i lokalerna än 
ovan nämnda så avser vi att ordna detta. I så fall har vi möjlighet att nyttja handikappkonsulenten på Skellefteå 
kommun. I de fall vi anordnar någon form av aktivitet utanför våra egna lokaler kommer vi att inför aktiviteten titta 
över tillgängligheten i aktuell miljö för att säkerställa allas tillgänglighet.  Även blivande praktikplatser behöver ha en 
hög tillgänglighet för personer med olika funktionsnedsättningar. Inför en praktikplacering gör vi alltid en 
arbetsplatsanalys enligt Misas metod som inkluderar såväl fysisk som psykosocial arbetsmiljö för att säkerställa 
tillgängligheten. 

 

Mångfald 

Allt vårt arbete syftar till att hjälpa människor till egen försörjning och i många fall handlar det om människor med 
olika psykiska funktionsnedsättningar. Att dessa personer får möjlighet att komma ut i arbete är ett mångfaldsarbete 
eftersom de inte tillhör de arbetstagare som ingår i normen. Deltagandet hos oss innebär även att de får vidgade vyer 
om samhället, arbetslivet och andra människor, med och utan funktionsnedsättningar, med syfte att ingen ska  bli 
diskriminerad.  

   

 

6. Ekonomi  

Ligger projekt i fas med budget? Ligger projektet i fas vad gäller medfinansiering? Behövs 
förändringar på kostnads- eller intäktssidan – och i så fall vilka?  

Efter avslutad mobiliseringsfas låg Utsikten 2.0 i fas med budget och medfinansiering. Under hösten 2012 har dock 
medfinansieringsprocenten sjunkit eftersom det tar tid att komma igång med de nya deltagarna. Dessa siffror 
kommer att förbättras framöver och eftersom medfinansieringen sträcker sig över hela perioden så  finns 
förutsättningar att komma ikapp.  

7. Resultat/bedömning av måluppfyllelse 

Ligger projekt i fas vad gäller måluppfyllelse? Om det finns avvikelser – vilka är dessa och vilka 
åtgärder planeras? 

Utsikten 2.0 har fått sin avstämningsrapport efter mobiliseringsfasen godkänd av Svenska ESF-rådet. Det betyder att 
vi från 20120701 övergått till genomförandefas. Från september 2012 har vi full bemanning i projektteamet och 
således även möjlighet att ta in fler deltagare. I de allra flesta fall tar det förhållandevis lång tid från start hos oss och 
till deltagarna når målet egen försörjning. Därför är det för tidigt att förvänta sig att vi ska ha några resultat att visa 
upp om deltagare som nått egen försörjning. Hittills har dock 11 personer avslutats och av dessa har 6 gått till egen 
försörjning, 5 till arbete och 1 till studier, vilket är en måluppfyllelse på 54,5%. Projektets uppsatta mål är minst 65% 
och vi ser ingen anledning till att vi inte ska nå det längre fram. 
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Vi har upphandlat lärande utvärdering/följeforskning av European minds och det arbetet pågår.  

Projektet har även som mål att ta fram en strukturerad modell för att genom samverkan med berörda aktörer hjälpa 
unga kvinnor och män att komma närmare arbetsmarknaden oavsett funktionsnedsättning. Utsikten 2.0 har till sin 
sen tidigare väl beprövade metod tillfört ett mer strukturerat arbete med att förbättra deltagarnas hälsa och ge dem 
ett ökat hälsotänk. Deltagarna ska få ökad medvetenhet om funktionshinder och vilket stöd de behöver, de ska även 
få större kunskap om arbetslivets villkor och förväntningar. Projektet ska ge både kvinnor och män samma 
förutsättningar. Dessa målsättningar arbetas det med fortlöpande under deltagarnas tid i projektet.  

Spridning av projektets resultat ska ske lokalt, regionalt, nationellt och transnationellt. Lokalt/regionalt har vi under 
hösten deltagit i bla samordningsförbundets konferens på Medlefors, Ungdomsstyrelsens konferens i Luleå och 
berättat om vår verksamhet på IFO-stämman. Vi har tagit emot studiebesök från Nyköping, Sala och 
Timrå/Härnösand. 23 januari kommer projektledaren tillsammans med en tidigare deltagare att berätta på 
handikappförbundens konferens i Jönköping om rätt stöd till arbete. Vi har även skaffat oss kontakt med 
verksamheter i flera andra europeiska länder.  

8. Implementering  

Vilka förutsättningar finns för implementering av projektet? Vilket/vilka alternativ för 
implementering kan vara aktuellt/a? Se samordningsförbundets implementeringsstrategi!  

Projekt Utsikten har funnits sedan hösten 2006 och finansierats av dels samordningsförbundet och dels av Svenska 
ESF-rådet. Under hela projekttiden har vi nått mycket goda resultat med målgruppen. Detta har redovisats 
fortlöpande och samordningsförbundet har bekostat en samhällsekonomisk analys av våra resultat samt en 
uppföljning av detta efter ytterligare 3 år. Denna analys visar på att det är mycket lönsamt att ta vara på dessa unga 
människors resurser och hjälpa dem till egen försörjning. Den uppföljande rapporten visar att de goda resultaten står 
sig och har även förbättrats något. Men den största vinsten är ändå den förhöjda livskvaliteten som personerna och 
deras anhöriga får och det mänskliga lidande som förhindras. Våra goda resultat har väckt uppmärksamhet runt om i 
landet och Utsikten är ett av de projekt som finns med i Ungdomsstyrelsens rapporter ”Det lönar sig” ”Det lönar sig 
II” ”Fokus 12” och ”Orka jobba”  

Det råder inget tvivel om att det finns ett behov av att Utsikten får bli en permanent verksamhet eftersom kön till 
verksamheten fortfarande är lång.  

I projekt Utsikten 2.0  är en av de främsta framgångsfaktorerna att personal från olika huvudmän är samlokaliserade 
och har resurser i form av tid och kunskap. För att ta vara på detta så behövs en implementering av projektet i sin 
helhet.   

 

9. Frågor till styrgruppen 

Vilka frågor är viktiga att lyfta till styrgruppen?  

Hur avser styrgruppen att säkerställa implementering av projekt Utsikten 2.0? 

Hur knyter vi den externa utvärderingen till styrgruppen? 
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10. Övriga frågor 

Jämställdhetsutbildning av styrgruppen borde ske snarast, finns det planerat?  
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1. Sammanfattning  

Ska innehålla bakgrund, syfte/mål, målgrupp, projektorganisation, arbetssätt/processer, resultat/bedömning av måluppfyllelse och 
slutsatser. Viktiga förändringar sedan föregående rapport ska kommenteras (Maximalt en A 4-sida).  

Skellefteå har haft ett lyckat SE-projekt och har nu fått pengar till projektet Vi vågar! som använder 
en specialversion av SE: IPS ”Individual Placement and Support”. Denna riktar in sig mot personer med 
psykisk funktionsnedsättning. Syftet är genomföra en försöksverksamhet och anpassa en amerikansk 
modell till förhållandena i Skellefteå och hjälpa de inom målgruppen – högst 20 per heltidsanställd 
vägledare (totalt 54) – som vill ha jobb på öppna arbetsmarknaden att hitta jobb och underlätta 
både för dem och arbetsgivarna när de jobbar.  

Resultat ska nås genom att ha få klienter och jobba med individuella processer utifrån individens vilja 
och motivation och starka sidor och se till att ha kontakt i någon form med arbetsgivare inom 30 
dagar från inskrivning i projektet.  För att uppnå största möjliga modelltrohet ska vägledarna 
dessutom arbeta i nära samarbete med öppenvårdsmottagningarna, arbeta 96 % med 
arbetsrehabilitering och vara ute i samhället 65 % av tiden. Målet är att hitta jobb på öppna 
arbetsmarknaden genast. Redan kan vi se att vi kommer att ha fall då viss förberedande 
arbetsprövning kan komma att behövas åtminstone i form av praktikplats innan målet kan uppnås. 

Kommunen har anställt projektsamordnare och förlagt verksamheten till lokaler där det bedrivs flera 
samverkansprojekt myndigheter emellan. VLL har bidragit med en heltidsanställd person till projektet 
och har låtit utbilda fyra inom psykiatripersonalen i IPS-modellen. De följer även arbetslinjen och är 
med om att sätta upp rutiner och möten för att följa modellen så långt möjligt. AF har bidragit med 
två personer till projektet som arbetar 90 respektive 80 % i projektet och 10% kvar i sin 
moderorganisation varje vecka. Därigenom är de informerade om det som händer inom  AF och 
fungerar samtidigt som kontaktnät för IPS-kontakter. Dessutom har de tillgång till AF:s interna 
jobbank. 
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Styrelsen utgörs av klusterstyrgruppen med 5 möten år 2013 och Föreningarnas Hus har åtagit sig 
att vara referensgrupp och ha tre möten per år. Vidare räknar Psykiatrin med ett samarbete med 
Föreningarnas Hus för att få forum för deltagare att berätta om hur de fått jobb via projektet. 

Hittills finns nio inskrivna i Vi vågar! Totalt har vi haft kontakt med närmare 40 personer som 
intresserat sig för deltagande i vårt projekt. Vi gått lärt oss om andra projekt i Skellefteå, träffat 
andra IPS-projekt och gått utbildning i IPS-coaching. Det finns en målgrupp för - ett behov av - 
projektet och vi har utarbetat policies för hur intag ska gå till.  

Enligt modellen ska viljan att arbeta leda till inskrivning i projektet, inom tre dagar från en första 
kontakt ska vi träffa intresserade individer, och det ska inte finnas några uteslutningsgrunder. Vi 
har dock valt att inte ta emot ansökningar från Försäkringskassan. De som har aktivitetsstöd 
från försäkringskassan hänvisar vi till gemensam kartläggning med AF.  Om personen skrivs in där 
kan AF höra av sig till Vi vågar! Personer som får sjukersättning från FK kan dock komma att bli 
aktuella i projektet i samråd med FK. Vi räknar då med att endast påbörja direkt arbetssökande 
aktiviteter sedan sjukskrivningen upphört om inte FK medger att det inte påverkar 
ersättningsnivåerna. Typiskt sett har våra deltagare aktivitetsersättning från AF eller 
försörjningsstöd från socialtjänsten. 

Vi anser att vi prövar förutsättningarna för IPS utifrån det myndighetssamarbete som finns i 
Skellefteå och ser fram emot att utveckla det i framtiden.  

2. Deltagarna  

Beskriv er målgrupp, vad som kännetecknar målgruppen, hur deltagarna väljs ut och rekryteras till projektet. Beskriv om det skett 
förändringar i rekryteringsprocessen och/eller om ni behövt vidta särskilda åtgärder. Arbetar ni med den målgrupp som ni angav i 
er ansökan eller har det skett förändringar? Ligger deltagarantalet i fas med vad som är planerat enligt ansökan?  

Målgruppen kan ha funktionsnedsättningar som är psykiska, neuropsykiatriska eller som uppkommit på 
grund av missbruk. Om en person anser sig höra hemma i vår målgrupp och vill vara med så ska inte en 
formell diagnos stå i vägen. Vi har även ansökt om utökning av målgruppen så att den numera omfattar 
åldrarna 16-65 år. (Av de nio nu inskrivna är tre under 29 och sex mellan 30-60 år gamla.) 

De officiella remittenterna är öppenvårdsmottagningarna och AF. Vid förfrågan stämmer de tre 
vägledarna träff med remittenterna på AF eller psykiatrin och deras klient. Andra kan delta i mötet efter 
behov och önskemål. Efter det första informerande mötet försöker vägledarna boka ytterligare ett möte 
inom tre arbetsdagar för att ta tillvara på det spirande intresset. Det kan ta flera möten innan en potentiell 
deltagare skrivit på anmälan. Om de sagt ett muntligt ja vid ett möte vid AF har de dock blivit inskrivna av 
AF. AF ger dem då aktivitetsersättning. Men om de är inaktiva under 30 dagar så skriver AF ut dem ur 
projektet. Om de skrivit under ansökan om att vara med i Vi vågar! blir de dock kvar i våra ögon tills vi 
utrett vad de vill.  

Sju tilltänkta från öppenvårdsmottagningarna har gett två inskrivna. AF har tio tilltänkta och sex inskrivna. 
Dessutom har en arbetsgivare framgångsrikt föreslagit en av sina anställda att vara med i projektet. 
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Inga inskrivningar har följt på kontakter med avdelning tre, en hälsocentral, föräldrar och enskilda 
individer. För det mesta beror det på ekonomisk osäkerhet vid vikande framgång i en eventuell anställning. 
I ett fall har andra myndigheter ansett att arbetsförmåga saknats.  

Hittills har det inte projektet lyckats använda några av de pengar som kommunen ställer till förfogande för 
platsanskaffning för 20 personer som har funktionshinder. 2013 finns 5 060 506 SEK för detta.  

Eftersom vi hittills har 9 deltagare totalt på tre vägledare är vi långt ifrån att överskrida gränsen om 54 
deltagare totalt och uppfyller så långt modellen i denna del innan några konkreta krav satts. Se punkt 9. 

3. Arbetssätt/processer  

Kort beskrivning av hur ni arbetar i projektet. Stämmer det överens med projektbeskrivningen? Om avvikelser, varför är det så? Har 
det hänt något särskilt under rapportperioden som ni vill lyfta fram. Beskriv detta i förhållande till projektbeskrivningen och 
tidigare rapporter med fokus på sådant som förändrats. Behövs ytterligare förändringar i det fortsatta arbetet? Om ja, vilka?  

Målsättningen i projektbeskrivningen är utveckla verksamheten utifrån IPS-modellen och så långt möjligt 
följa den. Avvikelser gentemot modellen ska kommuniceras. 

Enligt modellen ska vägledarna vara knutna till behandlingsteamen och få 50-100% av sina deltagare 
därifrån. I Skellefteå har vi fyra IPS-utbildade personer inom psykiatripersonalen som upprätthåller 
arbetslinjen där. Istället för att ha möten med de fem behandlingsteamen varje vecka räknar vi med att ha 
det en gång per månad. Därutöver träffar vägledarna psykiatrin kring redan inskrivna deltagare och 
kommer att ha möten med de fyra IPS-utbildade kanske en gång per månad. Med hänsyn till att två 
vägledare arbetar som arbetsförmedlare vid AF varje fredag morgon är det naturliga inflödet i Skellefteå 
via AF.  

Modellen föreskriver: ” Minst två heltidsanställda arbetscoacher och en handledare fungerar tillsammans 
som en arbetsgrupp. Gruppen träffas en gång i veckan, där arbetscoacherna får handledning och delar 
med av strategier och tips till varandra. De hjälper till med varandras klienter.”  

I Skellefteås projektansökan definierades samordnarrollen som huvudsakligen administrativ. Vägledarna 
utgör en egen arbetsgrupp kring klienterna. Vägledarna träffas i grupp med projektsamordnaren en gång 
per vecka varvid modellutveckling, programtrohet och mer tekniska frågor diskuteras liksom tips om jobb. 
Projektsamordnaren kommer därmed att utvärdera deltagarnas arbetssituation med vägledarna en gång 
per kvartal och inte gå igenom det en gång per vecka. Projektsamordnaren bistår vägledarnas arbete 
genom att sköta externa kontakter och rapporter, intern följeforskning och administration, utveckla 
relevanta dokument och genom att nätverka med företagare och besöka dem och se vad deras behov är. 

Eftersom vi är i en uppstartfas vet vi ännu inte hur vi kommer att fylla de 14 kriterier som satts upp för de 
tjänster som anges i programtrohetsskalan som rör det direkta arbetet med deltagarna. Fortsättning följer. 

4. Samverkan 

Hur samverkan fungerat för ert projekt? Vilka hinder och lösningar finns/har funnits? Har det skett förändringar 
utanför projektet som påverkar, etc.¨ 
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Att ha tre myndighetskulturer i projektet är intressant. Det har gett oss tre olika arbetskulturer och 
perspektiv att förhålla oss till. Det som är självklart för en person kan vara nytt för en annan person och 
vice versa. Lösningen ligger oftast i att klargöra hur vi tänker och vad för roll vi har i förhållande till 
deltagarna, varandra, våra respektive huvudmän och övriga aktörer i samhället. Ju tydligare vi kan 
uttrycka vad som skiljer och vad våra roller är och förstå varandra desto mer framstår skillnaderna och 
våra olika erfarenheter som en fördel inte bara för oss utan även för våra deltagare. Det ger bredd åt 
projektet och det gör det intressant att se vad som ska hända härnäst. 

Till en början var det till exempel inte klart för kommunen att de två från AF skulle fortsätta att förlägga sin 
arbetstid där 10 % per vecka eller att de skulle fortsätta att ha sin yrkesidentitet som arbetsförmedlare som 
temporärt agerande vägledare i projektet. I december gav projektägaren sin syn på vilka uppgifter de olika 
rollerna i projektet ska ha vilket bidragit till de arbetsprocesser som nu följs.  

5. Jämställdhet/Tillgänglighet/Mångfald  

Beskriv kortfattat hur ni arbetat inom ovanstående områden under projekttiden?  

Hittills har vi fem män och fyra kvinnor i projektet. Ålderspridningen är ganska god. Etniciteten är 
inte varierad och våra deltagares sexuella preferenser har vi inte haft anledning att fundera över.  

6. Ekonomi  

Ligger projekt i fas med budget? Ligger projektet i fas vad gäller medfinansiering? Behövs förändringar på kostnads- eller 
intäktssidan – och i så fall vilka?  

Projektet har beviljats 1 039 445 SEK för år 2012.  Kostnaderna har varit 318 508 SEK mindre än 
beräknat år 2012 då verksamheten endast påbörjats och pågått i fem månader. Socialstyrelsen 
har gått med på att överföra oförbrukade medel till 2013 och vissa andra förändringar i 
budgetfördelningen. En budgetansökan har getts in den 14 januari med en begäran om 2 273 520 
SEK för 2013. Beslut väntas under vecka 8.  

7. Resultat/bedömning av måluppfyllelse 

Ligger projekt i fas vad gäller måluppfyllelse? Om det finns avvikelser – vilka är dessa och vilka åtgärder planeras? 

Anpassningsprocessen till Skellefteå-förhållanden har påbörjats, vi har börjat rekrytera och jobba 
med deltagare för att pröva modellen i praktiken. Vi har även börjat hitta jobb åt en del. Det får 
anses att projektet som just startat ligger i fas vad gäller måluppfyllelse.   

Exempel på konkreta resultat för de nio inskrivna: En person som vid projektets start var anställd 
har nu efter en sjukskrivningsperiod återgått i arbete med vårt stöd och fått en förlängd 
lönebidragsanställning med ett år. En annan person har på eget önskemål fått en förlängd 
praktikanställning. Två personer påbörjar nya praktikanställningar under januari och en person 
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som varit hemlös kan nu fokusera på att hitta ett jobb. I februari kommer en person att se om 
hans drömjobb (utbildningsanställning) inom Solkraft kan bli hans. 

8. Implementering  

Vilka implementeringskomponenter och implementeringsalternativ kan vara aktuella? Se samordningsförbundets 
implementeringsstrategi!  

Projektet är ett samverkansprojekt mellan parter som samverkar i flera projekt. De har förlagt dessa 
projekt till en gemensam lokal med tanke på att myndigheterna ska fortsätta att samverka på en plats så 
att individen så långt möjligt ska ha en dörr in. Detta sätt att tänka stöttas inte bara av de inblandande 
myndigheterna utan även av samordningsförbundet som uttryckt ett intresse för att finansiera 
permanentantande av projekt som gynnar medborgarna.  

Samordningsförbundet skulle kunna vara en tänkbar framtida huvudman för fortsatt IPS- samarbete. I 
praktisk mening skulle myndigheterna kunna forstätta att poola personalresurser i projektet och låta 
projektet fortlöpa i permanent form på det sätt det gör nu. 

9. Frågor och uppdrag till styrgruppen 

Vilka frågor och uppdrag är viktiga att lyfta till styrgruppen?  

Vill ni sätta konkreta mål för oss? T ex: Hur många personer ska vi skaffa jobb åt för att vi ska 
anses ha uppfyllt vårt mål? Och för att projektet ska anses vara värt att implementera? 

Håller ni med om valet att inte låta personer komma genast från FK utan i stället begära att de 
ska be om gemensam kartläggning och sedan om AF hänvisar dem till projektet får de komma 
med?  

10. Övriga frågor 
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Förslag till riktlinjer social investeringsfond 

Sammanfattning 
 
Under 2013 avsätter Skellefteå kommun 30 miljoner kronor till en social 
investeringsfond. Tanken med fonden är att den främst ska kunna användas 
till projekt som avser främjande och förebyggande insatser för barn och 
unga. 
 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till riktlinjer för den sociala 
investeringsfonden. Förslaget bygger bland annat på exempel från andra 
kommuner, t ex Norrköping och Umeå, och även på material från bl a 
Sveriges Kommuner & Landsting. Förslaget har tagits fram i samverkan 
med berörda förvaltningar. 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 
 
1. Riktlinjer för Skellefteå kommuns sociala investeringsfond fastställs 
2. En utvärdering av riktlinjerna ska göras efter ett år. 
 
Bakgrund 
 
I samband med 2012 års bokslut avsätts 30 miljoner kronor till en s.k. 
social investeringsfond. Tanken med fonden är att den främst ska kunna 
användas till projekt som avser främjande och förebyggande insatser för 
barn och unga. På så vis förebyggs att människor hamnar i utanförskap 
samtidigt som resurser kan frigöras för andra viktiga insatser.  Exempel 
från andra kommuner på projekt som fått stöd från sociala 
investeringsfonder handlar bl a om insatser för barn som inte kommer till 
skolan, insatser för att barn som placerats i familjehem ska få bättre 
förutsättningar, traineeprogram för arbetslösa mm. 
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Modeller med sociala investeringsfonder finns idag i ett antal kommuner i 
Sverige. Bl a har Umeå en sådan fond. Norrköping är också en föregångare 
på området. 
 
Förslaget till riktlinjer har utarbetats genom kontakter med berörda 
förvaltningar, kontakter med och uppföljning av material från andra 
kommuner mm. 
 
Förslag till riktlinjer framgår av bilaga 1. I underbilaga 1.1 finns ett förslag 
till mall för ansökningar till den sociala investeringsfonden. 
 
I förslaget ingår också att en uppföljning/utvärdering av satsningen ska 
göras efter ett år. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-12-11, § 282  
 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
 
 
Kristina Sundin Jonsson  Yngve Lindmark 
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BILAGA 1: Riktlinjer för Skellefteå kommuns sociala 
investeringsfond 

Allmänt  
 
Skellefteå kommuns sociala investeringsfond uppgår i utgångsläget till 30 
miljoner kronor. Den primära målgruppen för fondens satsningar är barn 
och unga upp till 30 års ålder. 
 
Fonden är främst tänkt att kunna användas för främjande och förebyggande 
insatser för barn och unga. Det handlar om att bryta negativa 
händelseförlopp i ett tidigt skede. På så vis förebyggs att människor hamnar 
i utanförskap samtidigt som kostnader för mer genomgripande insatser i 
skola och annan verksamhet kan minskas. Därför kan också t ex insatser för 
utsatta familjer vara aktuella. 
 
På sikt ska det förebyggande arbetet minska risken för långvarig 
arbetslöshet. Arbetslöshet kan resultera i utsatthet samt ha negativa 
konsekvenser för hälsa, välbefinnande och möjligheter att delta i samhället. 
En viktig målgrupp för den sociala investeringsfonden är därför de unga 
som står särskilt långt från arbetsmarknaden, t ex på grund av psykisk 
ohälsa eller andra problem. 
 
De främjande och förebyggande insatser som får stöd ska genomföras med 
ett nämndövergripande perspektiv. Effekten ska vara att mänskliga vinster 
görs samtidigt som kommunens kostnader minskas. Det innebär i sin tur att 
resurser kan frigöras för andra viktiga insatser. Investeringarna ska främja 
trygghet, lärande och hälsa. 
 
En viktig utgångspunkt är att identifiera grupper där det, beroende på olika 
omständigheter, finns en förhöjd risk att som vuxen hamna i långvarig 
arbetslöshet. Det är därför viktigt att de investeringar som erhåller medel 
bedöms kunna minska den långvariga arbetslösheten. Det är sedan också 
viktigt att investera i förebyggande verksamhet för att så tidigt som möjligt 
bryta kedjan och stärka det som är positivt. Av dessa skäl finns behov att 
kunna göra externa uppföljningar av de projekt som genomförs. 
 
Norrköpings kommun använder i sina riktlinjer för den sociala 
investeringsfonden följande exempel: 
Barn till ensamstående, lågutbildad och långtidsarbetslös förälder löper 
större risk att som vuxen hamna i långvarig arbetslöshet än andra barn. På 
vägen dit är risken större än för andra barn att det uppstår problem med 
språkutveckling, läsinlärning, snatterier, droganvändning osv. Här kan man 
gå in med förebyggande insatser i form av t ex stöd för föräldern att få 
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arbete, tidig extra språkträning och förskolan osv för att bryta den möjliga 
händelsekedjan. Det är naturligtvis inte så att alla barn till ensamstående, 
lågutbildade och långtidsarbetslösa föräldrar som vuxna hamnar i 
långtidsarbetslöshet, men sannolikheten är större än för andra barn. Det är 
viktigt att skilja mellan risk för grupper av individer och förväntan på den 
enskilda individen. 
 
Viktiga steg för att investera i tidiga insatser för att förebygga 
psykisk ohälsa hos barn och unga 
 
Sveriges Kommuner & Landsting har i skriften ”Vänta inte – guide för 
investeringar i tidiga insatser för barn och unga” formulerat fem viktiga 
steg för att investera i tidiga insatser för att förebygga psykisk ohälsa hos 
barn och unga. 
 
• Identifiera de resultat som behöver förbättras och involvera berörda 

aktörer. Här ingår bl a att kartlägga grupper som är i behov av insatser 
och även att identifiera och involvera berörda aktörer. Kontrollfråga 
efter detta steg: Finns det ett eller flera väl definierade problem samt 
kunskap om vilka grupper av individer som kan vara i behov av tidiga 
insatser? 

• Definiera förutsättningarna för att investera i tidiga insatser. Här ingår 
bl a att definiera en tydlig organisations- och ledningsstruktur, definiera 
förutsättningar för investeringen, definiera grundläggande 
prioriteringsprinciper. Kontrollfråga efter detta steg: Är styrformer och 
förutsättningar för en investering i tidiga insatser tydligt beskrivna? 

• Identifiera och beskriv tänkbara insatser. Här ingår bl a att beskriva 
målgruppen och syftet med insatsen, beskrivning av innehåll och 
genomförande, beräkning av kostnader och kvalitetsvinster, effekter och 
hur de kan mätas mm. Kontrollfråga efter detta steg: Kan robusta 
målsättningar för de olika insatserna utarbetas och följas upp? 

• Genomför vid behov prioritering och fatta beslut om insatser. Här 
ingår att göra en prioritering för att åstadkomma önskvärd förändring. 
Kontrollfråga efter detta steg: Kommer portföljen av insatser 
sammantaget åstadkomma önskvärd förändring inom givna 
tidsramar? 

• Säkerställ goda förutsättningar för genomförande av tidiga insatser. 
Här ingår bl a ansvarsfördelning, rutiner för återkoppling av lärdomar, 
hur resultat ska kommuniceras, former för implementering. 
Kontrollfråga efter detta steg: Är det tydligt vem som ska följa upp 
insatsen och hur återkoppling ska ske? 

 
Dessa grunder utgör också en del av riktlinjerna för Skellefteås sociala 
investeringsfond. 
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Ekonomiska förutsättningar  
 
Skellefteå kommuns sociala investeringsfond ska användas för 
investeringar i främjande och förebyggande arbete som på sikt ger 
minskade kommunala kostnader. Inriktningen ska vara att för varje beslut 
om investering ska den tidsperiod som kostnadsminskningen ska beräknas 
på definieras. Genom ramminskningar på de nämnder där 
kostnadsminskningen uppstår under den definierade tidsperioden, byggs ett 
kapital upp som används för nya sociala investeringar. Ramminskningen 
för nämnderna motsvarar endast det belopp som tas i anspråk ur den sociala 
investeringsfonden. Kostnadsminskningar utöver detta tillfaller nämnderna. 
Det är viktigt att redan i ansökan bestämma vilket år och i vilken nämnd 
ramminskningen ska ske. 
 
Redovisningen av projekt som finansieras från den sociala 
investeringsfonden ska ske enligt Skellefteå kommuns modell för 
redovisning av investeringsprojekt, trots att sociala investeringar inte är 
investeringar i formell mening. Nedan visas ett exempel som visar hur 
mallen ska fyllas i. Exemplet är påhittat för att illustrera modellen och har 
inget med verkligheten att göra. 
 
Exemplet innebär ett antagande om att 8 miljoner kronor satsas ur den 
sociala investeringsfonden år 2014 för att hjälpa familjer med barn som 
riskerar att fara illa. Anledningen kan vara att föräldrarna saknar arbete, 
risk för utanförskap eller kriminalitet. Genom den insats som görs beräknas 
årliga minskningar i kostnaderna för bistånd med 1, 8 miljoner kronor samt 
årliga kostnadsminskningar i skolan med 2 miljoner kronor efter ett antal 
år. Dessutom beräknas brottsligheten minska.  
 
Vid ansökan kan de berörda nämnderna t ex bestämma att ramen för 
socialnämnden ska minska med 4 miljoner kronor sammanlagt år 2015 och 
2016 samt för barn- och grundskolenämnden med motsvarande belopp 
2018 och 2019. Efter det är det belopp som ”lånats” ur den sociala 
investeringsfonden återbetalt och resten av kostnadsminskningarna faller 
verksamheterna tillgodo. I detta fall även externa parter som polisen och 
kriminalvården pga minskad brottslighet. I detta exempel skapas nya 
pengar till den sociala investeringsfonden motsvarande 8 miljoner kronor 
för perioden 2015 – 2019. 
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Projekt namn

Indata
Kalkylperiod start, år 2014
Kalkylperiod slut, år 2023
Enhet (mkr / tkr) tkr

Projekt tkr  Nominella värden
Intäkter NuV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kostnader NuV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Administation 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effektivare användning av lärarresurser i 
grundskolan (elevers ökade närvaro och 
godkända betyg)

-8 962 0 0 0 0 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

Socialomsorg/bidrag -12 869 0 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800
Brottsreduktion -5 370 0 -300 -300 -500 -900 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summa -27 192 10 -2 100 -2 100 -2 300 -4 700 -4 800 -4 800 -4 800 -4 800 -4 800

Investeringar NuV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Satsning för barn i utsatta riskgrupper 7 692 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa 7 692 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stöd till familjer där små barn far illa

 
 

Vid bedömning av investeringens ekonomiska effekter på den kommunala 
ekonomin beskrivs och beräknas om möjligt även översiktligt effekter på 
samhällsekonomin i övrigt. 
 
För att få en överblick över kostnader som skulle kunna minskas genom det 
förebyggande arbetet sammanställs vissa kostnader som idag uppstår i det 
kommunala systemet fördelade på ålder och i vilken verksamhet som 
kostnaderna uppstår. 
 
Uppföljning och utvärdering 
 
För varje investering i främjande och förebyggande arbete som görs för 
definierade grupper ska det finnas en plan för löpande uppföljning. I planen 
ska det framgå hur resultatet ska mätas och vid vilka tidpunkter detta ska 
redovisas.  
 
Arbetssättet för insatserna ska dokumenteras så att goda exempel kan få en 
spridning till ett mer generellt genomförande. En årlig samlad uppföljning 
ska också göras kopplad till insatserna för att få ner arbetslösheten. Resultat 
ska också kunna redovisas externt. 
 
När det gäller större satsningar kommer det att finnas krav på att de ska 
utvärderas externt. Detta innebär en kostnad som måste kalkyleras in när 
ansökan görs.  
 
Projekt som får stöd från den sociala investeringsfonden handlar om 
långsiktiga satsningar och det kan vara svårt att snabbt peka på effekter. 
Däremot finns beräkningar som visar på att det på längre sikt finns stora 
resurser att spara på att sätta in insatser i ett tidigt skede. Till detta ska 
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också läggas de ”vinster” som människor gör som slipper hamna i 
utanförskap. 
 
Beredning och beslutsgång 
 
En ansökan till Skellefteå kommuns sociala investeringsfond kan göras av 
nämnder eller förvaltningar i kommunen. Den mall för ansökan 
som tagits fram ska användas, se bilaga. Ansökan ska behandlas av 
berörd/a nämnd/er. Under året finns två ansökningstillfällen – ansökan ska 
lämnas in till kommunledningskontoret senast 30 april eller 31 oktober.  
 
Ansökan skickas till kommunledningskontoret som ansvarar för beredning 
av ärendet. I detta ingår att dels kontakta berörda förvaltningar för 
diskussion om ansökan och dels inhämta synpunkter från nödvändig 
kompetens för att kunna bedöma projektet. Ett yttrande från förebyggande 
rådet (FRIS) inhämtas vid behov under beredningen. I beredningen kan 
också ingå avstämning med kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Andra aktörer, t ex föreningar, som samverkar med kommunen, kan också 
ansöka om pengar ur den sociala investeringsfonden. Sådana ansökningar 
lämnas in till kommunstyrelsen senast 28 februari eller 31 augusti för att 
sedan kunna beredas i samverkan med närmast berörda nämnder. 
 
Beredningen avslutas med att kommunledningskontoret ställer samman en 
tjänsteskrivelse i ärendet, med förslag till beslut. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i ärendet på delegation av kommunfullmäktige.  
 
Exempel på vad ansökan kan avse 
 
Ett övergripande syfte med alla ansökningar ska vara att det aktuella 
projektet ska leda till nytta för och skapa hållbara förutsättningar för att 
människor i Skellefteå kommun ska kunna leva goda liv. Positiv 
livsutveckling, hälsa, lärande och trygghet är viktiga begrepp. 
 
Barn och unga i lägre åldrar har särskild prioritet med en bortre gräns på 30 
år. Förebyggande, främjande och tidiga insatser kommer att prioriteras – 
detta innebär att satsningar i anslutning till barns och ungas naturliga 
sammanhang uppmuntras. Satsningarna ska vara tydliga och långsiktiga. 
Projekt ska också kunna avse satsningar som innebär att nya metoder 
prövas. 
 
För målgruppen barn och unga kommer de insatser som bedöms ge bäst 
effekt att prioriteras. Jämställdhets- och mångfaldsaspekter vägs in i 
beredningen. 
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Satsningar som sker i samverkan mellan olika aktörer i kommunen 
och/eller tillsammans med landsting, andra samhällsaktörer och/eller 
föreningsliv uppmuntras. 
 
Anknytning till forskning och annan nödvändig kompetens 
 
För bedömning av inkomna projektförslag ska kommunledningskontoret 
söka kontakt med nödvändig kompetens. Detta kan ske på olika sätt utifrån 
vilka projekt som är aktuella. På sikt kan frågan om bildande av en extern 
referensgrupp bli aktuell. En sådan grupp kan både bedöma och ge tips på 
metoder för genomförande av insatser, hjälpa till med beräkningar av 
kommande kostnadsminskningar och hjälpa till att utforma själva insatsen 
och uppföljningssystemet för den. 
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BILAGA 1.1: Mall för ansökan till Skellefteå kommuns 
sociala investeringsfond 

Ansökan kan göras av nämnder eller förvaltningar i Skellefteå kommun och 
ska behandlas av ansvarig nämnd/ansvariga nämnder. Ansökan skickas till 
kommunledningskontoret. Bekräftelse på inkommen ansökan ska skickas 
ut. Under året finns två ansökningstillfällen, senast 30 april eller 31 
oktober. 
 
Andra aktörer kan också ansöka om medel ur den sociala 
investeringsfonden. Sådana ansökningar lämnas in till kommunstyrelsen 
senast 28 februari eller 31 augusti för att sedan kunna beredas i samverkan 
med närmast berörda nämnder. 
 
Utgångspunkt för ansökan är kommunstyrelsens beslutade Riktlinjer för 
Skellefteå kommuns sociala investeringsfond, beslutade 2013-0x-xx, § xxx. 
Svara så utförligt som möjligt på frågorna/punkterna nedan: 
 

• Namn på investeringen. 
• Beskrivning av investeringens innehåll. 
• Beskrivning av metod för investeringen och referenser till forskning 

eller evidensbaserad praktik. 
• Vilka verksamheter i kommunen är delaktiga i investeringen? 
• Målgrupp för investeringen. 
• Hur ska målgruppen identifieras? 
• Tidsperiod för investeringen (framgår av ekonomimall). 
• Kostnad för investeringen fördelat per år under tidsperioden (framgår 

av ekonomimall). 
• Vilka olika effekter kommer investeringen att ge för de personer som 

ingår i målgruppen? 
• När förväntas de olika effekterna inträffa? 
• Hur ska effekterna mätas? 
• Vid vilka tidpunkter ska mätning ske? 
• På vilket sätt investeringen bidrar till att kommunens totala kostnader 

under en viss period minskar (framgår av ekonomimall). 
• Verksamheter där kostnadsminskning sker på grund av investeringen 

(framgår av ekonomimall). 
• Antagande om hur mycket kommunens totala kostnader minskar 

(framgår av ekonomimall). 
• Den tidsperiod som det är det rimligt att räkna på när det gäller 

minskade kostnader (framgår av ekonomimall). 
 
Mallar för ansökan finns på kommunens intranät, xxxxx.se. 
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Riktlinjer social 

 

Frågor med anledning av denna mall kan ställas till xxx xxx, 
kommunledningskontoret, tel 0910/73 xx xx eller via e-post 
xxx.xxx@skelleftea.se, innan ansökan lämnas in.  

 

mailto:xxx.xxx@skelleftea.se
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Inledning 

I Samordningsförbundet Skellefteås uppdrag ingår att stödja 

samverkan mellan de fyra samverkansparterna Försäkrings-

kassan, Arbetsförmedlingen, Skellefteå kommun och Väster-

bottens läns landsting. 

Samordningsförbundet ska även medverka till ökad kunskap 

och förbättrad kunskapsöverföring mellan myndigheterna 

samt skapandet av gemensamma arenor där samverkande 

myndigheter kan utveckla en helhetssyn och ta ett samlat 

ansvar utifrån den enskilde individens behov. 

Som ett inslag i detta arbete presenterar Samordningsförbun-

det Skellefteå varje kvartal en sammanställning över utveckl-

ingen av offentliga försörjningsformer inom Skellefteå kom-

mun de senaste fem åren. I begreppet offentliga försörjnings-

former ingår sjuk- och aktivitetsersättning, sjukpenning, ar-

betslöshetsersättning, aktivitetsstöd och försörjningsstöd. 

I sammanställningen redovisas även försörjningsmåttet, d.v.s. 

den årliga kostnaden fördelat på  kommuninvånare i åldern 

20–64 år för samtliga försörjningsformer, befolkningsutveckl-

ingen i Skellefteå, arbetsförmedlingens månads- och vecko-

statistik för olika målgrupper samt en jämförelse av det nya 

sjukpenningtalet mellan Skellefteå, Västerbottens län och 

riket. 

Det övergripande syftet med presentationen är att förmedla 

en helhetsbild av och öka kunskapen om den lokala utveckl-

ingen av dessa försörjningsformer vad avser kostnader, antal 

individer per ersättningsform, fördelning på åldersgrupper 

och kön, förändringar och förskjutningar inom och mellan 

olika ersättningar och stöd, m.m. 

Därigenom underlättas också myndighetsgemensamma ana-

lyser, behovsbedömningar och prioriteringar vilket under-

lättar en effektivare användning av gemensamma resurser. 

Styrelsen, 

består av 8 representanter – en ordinarie och en ersättare från de representerade myndigheterna 

Västerbottens läns landsting, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skellefteå kommun. 

Mer information! 

Lokal samverkansgrupp, 

LSG, är en beredningsgrupp  som består av tjänstemän från representerade myndigheter. Syftet med 

gruppen är att bl.a. bereda ärenden tillkomna förbundet innan dessa lyfts i styrelsen. 

Mer information! 

Förbundschefen, 

 … 

Verksamhet/projekt, 

Stellan Berglund, 

förbundschef 

mailto:stellan.berglund@skelleftea.se
http://samordningsforbund.se/skelleftea/index.asp?page=43
http://samordningsforbund.se/skelleftea/index.asp?page=43
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P resentationen som följer avser det geografiska området 

Skellefteå kommun. I presentationen redovisas utbe-

talda belopp/månad och antalet individer som fått ersätt-

ning/månad. Redovisningarna är uppdelade på 18–64 år och 

18–30 år, med undantag för S/A-ersättningen och Sjukpen-

ningen som är uppdelade på 16–65 år/16–64 år respektive 

16–29 år/16–29 år. 

Individer kan inneha flera försörjningsformer. Detta innebär 

att individer i denna statistiska redovisning kan figurera på 

två eller flera ställen samtidigt och indirekt ge upphov till ett 

lite missvisande resultat. Då myndigheterna som bidrar med 

det statistiska underlaget använder egna statistiska system, 

blir detta är ett ofrånkomligt faktum. 

Statistiken är framtagen från olika myndigheters system och 

det är inte alltid möjligt att få fram siffror som är jämförbara. 

Nedan följer vad som redovisas inom varje ersättningsform. 

Sjuk- och aktivitetsersättningen gäller utbetalt be-

lopp/månad och antal individer som fått ersättning 

per månad. Det kan röra sig om såväl heltids som 

partiell ersättning. 

Källa: Försäkringskassan 

Sjukpenning gäller utbetalt belopp/månad och antal 

individer som fått ersättning per månad. Det kan röra 

sig om såväl heltids som partiell ersättning. 

Källa: Försäkringskassan 

Arbetslöshetsersättningen redovisas även den i form 

av utbetalt belopp/månad och antal individer som 

fått ersättning (hel- eller deltid). 

Källa: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF. 

Aktivitetsstödet redovisas i utbetalt belopp/månad 

och antal individer som fått ersättning (hel- eller del-

tid). Det statistiska underlaget uppdateras bakåt i 

tiden vid varje redovisningstillfälle. Detta beror på att 

underlaget som regel är preliminärt upp till 6 måna-

der bakåt i tiden. Detta beror bl.a. på den fördröjning 

som sker vid utbetalning av ersättning. 

På ärendenivå kan detta bero på att ersättningstaga-

ren ännu inte gjort klar sin närvarorapportering eller 

att Försäkringskassan ännu inte handlagt ärendet för 

utbetalning. Detta innebär att underlaget för antal 

individer i större utsträckning är korrekt vid redovis-

ningstillfället än kostnaderna för aktivitetsstödet. 

Källa: Arbetsförmedlingen 

Försörjningsstödet redovisas i utbetalt belopp/

månad och i form av hushåll som fått ersättning. Det 

blir med andra ord inte en helt korrekt bild då det 

finns fler individer i hushållet och då mannen trad-

itionellt står som registerledare. 

Källa: Skellefteå kommun 

Försörjningsmåttet berättar vad den dagliga kostna-

den för den offentliga försörjningen är för enskild 

kommunmedborgare i arbetsför ålder. D.v.s. total 

kostnad för alla offentliga försörjningsformer, utom 

aktivitetsstödet, delat på antal individer i arbetsför 

ålder (18–64 år) och antal dagar per år (365 dagar). 

Källa: 

Befolkningsutveckling redovisas i antal individer per 

åldersgrupp och kön. 

Källa: Statistiska centralbyrån 

Arbetsförmedlingens månadsstatistik redovisas i 

grupperna samtliga individer/grupper, utrikes födda, 

18–24 år och 16–64 år. Måttet är antal individer. 

Källa: www.arbetsformedlingen.se 

Arbetsförmedlingens veckostatistik redovisas i grup-

pen funktionshindrade, 16–24 år och 16–60+ år. 

Måttet är antal individer. 

Källa: www.arbetsformedlingen.se 

Sjukpenningtalet ersätter det tidigare använda ohäl-

sotalet (fr.o.m. 2011-02) och mäter antalet utbetalda 

nettodagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpen-

ning och rehabiliteringspenning per registrerade för-

säkrade i åldrarna 16–64 år (exklusive försäkrade 

med hel S/A). 

I detta dokument redovisas sjukpenningtalet i åldrar-

na 16–64 år respektive 20–29 år. 

Källa: www.forsakringskassan.se 

Grön tendens pil beskriver en negativ utveckling. 

Pilens riktning, d.v.s. upp, beskriver ett stigande 

värde i procent. 

Röd tendens pil beskriver en positiv utveckling. 

Pilens riktning, d.v.s. ner, beskriver ett dalande i pro-

cent. 

Orange tendens pil beskriver en oförändrad utveckl-

ing. Pilens riktning, d.v.s. fram, beskriver ett oföränd-

rat värde i procent. 

Statistiska förutsättningar 

mailto:johan.furberg@skelleftea.se
http://www.forsakringskassan.se/
http://www.forsakringskassan.se/
http://www.iaf.se/
http://www.iaf.se/
http://www.arbetsformedlingen.se/
http://www.skelleftea.se/
http://www.scb.se/
http://www.arbetsformedlingen.se/
http://www.arbetsformedlingen.se/
http://www.forsakringskassan.se/
http://www.forsakringskassan.se/
http://www.forsakringskassan.se/
http://www.iaf.se/
http://www.arbetsformedlingen.se/
http://www.scb.se/
http://www.skelleftea.se/
http://www.forsakringskassan.se/
http://www.arbetsformedlingen.se/
http://www.arbetsformedlingen.se/
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Observera att en individ kan inneha två eller flera försörjnings-
former. Och därför figurera på två eller flera ställen i statistiken. 

2008-01-31 2012-12-31 Förändring 2011-12-31 2012-12-31 Förändring

Arbetslöshetsersättning – 18–65 år 7 046 315 kr 5 285 164 kr -1 761 151 kr -25% 5 463 939 kr 5 285 164 kr -178 775 kr -3%

Försörjningsstöd – 18–64 år 3 749 906 kr 4 755 059 kr 1 005 153 kr 27% 4 806 939 kr 4 755 059 kr -51 880 kr -1%

Sjuk-/Aktivitetsersättning – 16–65 år 21 679 865 kr 15 093 913 kr -6 585 952 kr -30% 15 840 303 kr 15 093 913 kr -746 390 kr -5%

Sjukpenning – 16–64 år 7 938 153 kr 5 837 372 kr -2 100 781 kr -26% 5 765 172 kr 5 837 372 kr 72 200 kr 1%

40 414 239 kr 30 971 508 kr -9 442 731 kr -23% 31 876 353 kr 30 971 508 kr -904 845 kr -3%

Arbetslöshetsersättning – 18–65 år 6 788 512 kr 3 153 584 kr -3 634 929 kr -54% 3 802 323 kr 3 153 584 kr -648 740 kr -17%

Försörjningsstöd – 18–64 år 1 914 140 kr 2 311 800 kr 397 660 kr 21% 2 288 983 kr 2 311 800 kr 22 817 kr 1%

Sjuk-/Aktivitetsersättning – 16–65 år 28 442 440 kr 19 193 172 kr -9 249 268 kr -33% 19 913 279 kr 19 193 172 kr -720 107 kr -4%

Sjukpenning – 16–64 år 10 966 532 kr 9 044 155 kr -1 922 377 kr -18% 8 178 739 kr 9 044 155 kr 865 416 kr 11%

48 111 624 kr 33 702 711 kr -14 408 914 kr -30% 34 183 324 kr 33 702 711 kr -480 614 kr -1%

Arbetslöshetsersättning – 18–65 år 13 834 827 kr 8 438 748 kr -5 396 080 kr -39% 9 266 262 kr 8 438 748 kr -827 515 kr -9%

Försörjningsstöd – 18–64 år 5 664 046 kr 7 066 859 kr 1 402 813 kr 25% 7 095 922 kr 7 066 859 kr -29 063 kr 0%

Sjuk-/Aktivitetsersättning – 16–65 år 50 122 305 kr 34 287 085 kr -15 835 220 kr -32% 35 753 582 kr 34 287 085 kr -1 466 497 kr -4%

Sjukpenning – 16–64 år 18 904 685 kr 14 881 527 kr -4 023 158 kr -21% 13 943 911 kr 14 881 527 kr 937 616 kr 7%

88 525 863 kr 64 674 219 kr -23 851 645 kr -27% 66 059 677 kr 64 674 219 kr -1 385 459 kr -2%
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Observera att en individ kan inneha två eller flera försörjnings-
former. Och därför figurera på två eller flera ställen i statistiken. 

2008-01-31 2012-12-31 Förändring 2011-12-31 2012-12-31 Förändring

Arbetslöshetsersättning – 18–30 år 1 589 319 kr 1 194 823 kr -394 496 kr -25% 917 182 kr 1 194 823 kr 277 641 kr 30%

Försörjningsstöd – 18–30 år 1 598 902 kr 1 764 628 kr 165 726 kr 10% 1 875 489 kr 1 764 628 kr -110 861 kr -6%

Sjuk-/Aktivitetsersättning – 16–29 år 1 213 439 kr 1 185 250 kr -28 189 kr -2% 1 151 975 kr 1 185 250 kr 33 275 kr 3%

Sjukpenning – 16–29 år 604 715 kr 418 330 kr -186 385 kr -31% 493 025 kr 418 330 kr -74 695 kr -15%

5 006 375 kr 4 563 031 kr -443 344 kr -9% 4 437 671 kr 4 563 031 kr 125 360 kr 3%

Arbetslöshetsersättning – 18–30 år 1 564 291 kr 762 114 kr -802 178 kr -51% 877 110 kr 762 114 kr -114 997 kr -13%

Försörjningsstöd – 18–30 år 943 039 kr 952 821 kr 9 782 kr 1% 1 044 572 kr 952 821 kr -91 751 kr -9%

Sjuk-/Aktivitetsersättning – 16–29 år 1 015 397 kr 1 029 371 kr 13 974 kr 1% 1 025 116 kr 1 029 371 kr 4 255 kr 0%

Sjukpenning – 16–29 år 849 483 kr 808 213 kr -41 270 kr -5% 787 134 kr 808 213 kr 21 079 kr 3%

4 372 210 kr 3 552 519 kr -819 692 kr -19% 3 733 932 kr 3 552 519 kr -181 414 kr -5%

Arbetslöshetsersättning – 18–30 år 3 153 610 kr 1 956 937 kr -1 196 674 kr -38% 1 794 292 kr 1 956 937 kr 162 645 kr 9%

Försörjningsstöd – 18–30 år 2 541 941 kr 2 717 449 kr 175 508 kr 7% 2 920 061 kr 2 717 449 kr -202 612 kr -7%

Sjuk-/Aktivitetsersättning – 16–29 år 2 228 836 kr 2 214 621 kr -14 215 kr -1% 2 177 091 kr 2 214 621 kr 37 530 kr 2%

Sjukpenning – 16–29 år 1 454 198 kr 1 226 543 kr -227 655 kr -16% 1 280 159 kr 1 226 543 kr -53 616 kr -4%

9 378 585 kr 8 115 550 kr -1 263 036 kr -13% 8 171 603 kr 8 115 550 kr -56 053 kr -1%
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Observera att en individ kan inneha två eller flera försörjnings-
former. Och därför figurera på två eller flera ställen i statistiken. 

2008-01-31 2012-12-31 Förändring 2011-12-31 2012-12-31 Förändring

Arbetslöshetsersättning – 18–65 år 631 st 495 st -136 st -22% 459 st 495 st 36 st 8%

Försörjningsstöd – 18–64 år 520 st 574 st 54 st 10% 662 st 574 st -88 st -13%

Sjuk-/Aktivitetsersättning – 16–65 år 2 259 st 1 543 st -716 st -32% 1 646 st 1 543 st -103 st -6%

Sjukpenning – 16–64 år 671 st 473 st -198 st -30% 453 st 473 st 20 st 4%

4 081 st 3 085 st -996 st -24% 3 220 st 3 085 st -135 st -4%

Arbetslöshetsersättning – 18–65 år 860 st 386 st -474 st -55% 417 st 386 st -31 st -7%

Försörjningsstöd – 18–64 år 276 st 293 st 17 st 6% 356 st 293 st -63 st -18%

Sjuk-/Aktivitetsersättning – 16–65 år 3 629 st 2 351 st -1 278 st -35% 2 503 st 2 351 st -152 st -6%

Sjukpenning – 16–64 år 1 146 st 798 st -348 st -30% 726 st 798 st 72 st 10%

5 911 st 3 828 st -2 083 st -35% 4 002 st 3 828 st -174 st -4%

Arbetslöshetsersättning – 18–65 år 1 491 st 881 st -610 st -41% 876 st 881 st 5 st 1%

Försörjningsstöd – 18–64 år 796 st 867 st 71 st 9% 1 018 st 867 st -151 st -15%

Sjuk-/Aktivitetsersättning – 16–65 år 5 888 st 3 894 st -1 994 st -34% 4 149 st 3 894 st -255 st -6%

Sjukpenning – 16–64 år 1 817 st 1 271 st -546 st -30% 1 179 st 1 271 st 92 st 8%

9 992 st 6 913 st -3 079 st -31% 7 222 st 6 913 st -309 st -4%
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Observera att en individ kan inneha två eller flera försörjnings-
former. Och därför figurera på två eller flera ställen i statistiken. 

2008-01-31 2012-12-31 Förändring 2011-12-31 2012-12-31 Förändring

Arbetslöshetsersättning – 18–30 år 169 st 117 st -52 st -31% 89 st 117 st 28 st 31%

Försörjningsstöd – 18–30 år 244 st 244 st 0 st 0% 289 st 244 st -45 st -16%

Sjuk-/Aktivitetsersättning – 16–29 år 160 st 150 st -10 st -6% 150 st 150 st 0 st 0%

Sjukpenning – 16–29 år 50 st 39 st -11 st -22% 38 st 39 st 1 st 3%

623 st 550 st -73 st -12% 566 st 550 st -16 st -3%

Arbetslöshetsersättning – 18–30 år 230 st 95 st -135 st -59% 107 st 95 st -12 st -11%

Försörjningsstöd – 18–30 år 149 st 142 st -7 st -5% 168 st 142 st -26 st -15%

Sjuk-/Aktivitetsersättning – 16–29 år 138 st 133 st -5 st -4% 137 st 133 st -4 st -3%

Sjukpenning – 16–29 år 94 st 71 st -23 st -24% 73 st 71 st -2 st -3%

611 st 441 st -170 st -28% 485 st 441 st -44 st -9%

Arbetslöshetsersättning – 18–30 år 399 st 212 st -187 st -47% 196 st 212 st 16 st 8%

Försörjningsstöd – 18–30 år 393 st 386 st -7 st -2% 457 st 386 st -71 st -16%

Sjuk-/Aktivitetsersättning – 16–29 år 298 st 283 st -15 st -5% 287 st 283 st -4 st -1%

Sjukpenning – 16–29 år 144 st 110 st -34 st -24% 111 st 110 st -1 st -1%

1 234 st 991 st -243 st -20% 1 051 st 991 st -60 st -6%
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Förändring i antal individer över tid 
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2008-01 2008-06 2009-01 2009-06 2010-01 2010-06 2011-01 2011-06 2012-01 2012-06 2012-12

Arbetslöshetsersättning – 18–65 år 13 834 827 7 765 348 13 896 117 15 679 678 18 025 212 10 942 326 9 602 593 7 728 270 8 615 528 6 447 939 8 438 748

Försörjningsstöd – 18–64 år 5 664 046 5 748 620 6 658 526 7 288 736 6 403 718 7 850 631 7 405 417 7 582 614 7 008 810 6 829 586 7 066 859

Sjuk-/Aktivitetsersättning – 16–65 år 50 122 305 48 907 029 48 504 112 46 621 514 44 269 991 42 122 644 39 241 300 37 279 720 36 347 346 35 309 568 34 287 085

Sjukpenning – 16–64 år 18 904 685 15 629 657 15 481 336 12 860 175 10 536 739 11 257 976 12 007 267 13 479 897 14 796 050 13 807 885 14 881 527

Totalt 88 525 863 78 050 654 84 540 091 82 450 103 79 235 660 72 173 577 68 256 577 66 070 501 66 767 734 62 394 978 64 674 219
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2008-01 2008-06 2009-01 2009-06 2010-01 2010-06 2011-01 2011-06 2012-01 2012-06 2012-12

Arbetslöshetsersättning – 18–65 år 7 046 315 4 034 819 8 802 441 10 275 995 11 854 801 6 747 572 6 158 867 4 632 418 5 388 487 3 930 000 5 285 164

Försörjningsstöd – 18–64 år 3 749 906 3 870 361 4 440 881 4 748 675 4 221 295 5 169 175 4 665 695 4 720 347 4 688 685 4 561 101 4 755 059

Sjuk-/Aktivitetsersättning – 16–65 år 21 679 865 21 098 748 21 144 015 20 385 947 19 432 342 18 401 128 17 187 295 16 388 095 16 088 673 15 703 998 15 093 913

Sjukpenning – 16–64 år 7 938 153 6 635 297 6 949 955 5 514 064 5 014 652 5 087 085 5 302 758 6 363 831 6 215 666 5 363 740 5 837 372

Totalt 40 414 239 35 639 225 41 337 292 40 924 681 40 523 090 35 404 960 33 314 615 32 104 691 32 381 511 29 558 839 30 971 508
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Utbetalt belopp/månad och ersättningsform i Skellefteå
Samtliga män
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2008-01 2008-06 2009-01 2009-06 2010-01 2010-06 2011-01 2011-06 2012-01 2012-06 2012-12

Arbetslöshetsersättning – 18–65 år 6 788 512 3 730 529 5 093 676 5 403 683 6 170 411 4 194 754 3 443 726 3 095 852 3 227 041 2 517 939 3 153 584

Försörjningsstöd – 18–64 år 1 914 140 1 878 259 2 217 645 2 540 061 2 182 423 2 681 456 2 739 722 2 862 267 2 320 125 2 268 485 2 311 800

Sjuk-/Aktivitetsersättning – 16–65 år 28 442 440 27 808 281 27 360 097 26 235 567 24 837 649 23 721 516 22 054 005 20 891 625 20 258 673 19 605 570 19 193 172

Sjukpenning – 16–64 år 10 966 532 8 994 360 8 531 381 7 346 111 5 522 087 6 170 891 6 704 509 7 116 066 8 580 384 8 444 145 9 044 155

Totalt 48 111 624 42 411 429 43 202 799 41 525 422 38 712 570 36 768 617 34 941 962 33 965 810 34 386 223 32 836 139 33 702 711
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Utbetalt belopp/månad och ersättningsform i Skellefteå
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2008-01 2008-06 2009-01 2009-06 2010-01 2010-06 2011-01 2011-06 2012-01 2012-06 2012-12

Arbetslöshetsersättning – 18–30 år 3 153 610 1 804 722 3 623 660 4 311 674 3 197 460 1 911 549 1 449 754 1 235 466 1 597 342 930 299 1 956 937

Försörjningsstöd – 18–30 år 2 541 941 2 503 670 2 799 281 3 182 909 2 787 667 3 467 744 3 414 064 3 368 990 2 648 267 2 705 032 2 717 449

Sjuk-/Aktivitetsersättning – 16–29 år 2 228 836 2 192 892 2 341 595 2 288 081 2 461 367 2 387 292 2 197 769 2 225 224 2 066 191 2 237 242 2 214 621

Sjukpenning – 16–29 år 1 454 198 1 415 721 1 785 821 1 488 003 1 147 734 1 237 046 1 105 394 1 115 196 1 225 488 879 641 1 226 543

Totalt 9 378 585 7 917 005 10 550 357 11 270 667 9 594 228 9 003 631 8 166 981 7 944 876 7 537 288 6 752 214 8 115 550
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Utbetalt belopp/månad och ersättningsform i Skellefteå
Samtliga, 18–30 år

mailto:johan.furberg@skelleftea.se


 

2013 Johan Furberg, administratör, planeringsavd. KLK, Skellefteå kommun Observera att en individ kan inneha två eller flera försörjningsformer. Offentliga försörjningsformer i Skellefteå | sid 13 

2008-01 2008-06 2009-01 2009-06 2010-01 2010-06 2011-01 2011-06 2012-01 2012-06 2012-12

Arbetslöshetsersättning – 18–30 år 1 589 319 969 670 2 368 029 3 093 802 2 066 490 1 106 789 820 393 643 804 1 006 560 510 864 1 194 823

Försörjningsstöd – 18–30 år 1 598 902 1 719 619 1 871 962 2 001 408 1 727 133 2 297 979 2 104 504 2 119 340 1 740 007 1 728 337 1 764 628

Sjuk-/Aktivitetsersättning – 16–29 år 1 213 439 1 254 874 1 305 324 1 304 579 1 414 115 1 345 507 1 148 913 1 167 572 1 102 576 1 229 733 1 185 250

Sjukpenning – 16–29 år 604 715 618 068 639 176 534 589 530 902 583 557 432 840 556 106 586 952 223 612 418 330

Totalt 5 006 375 4 562 231 6 184 491 6 934 378 5 738 640 5 333 832 4 506 650 4 486 822 4 436 095 3 692 546 4 563 031
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Utbetalt belopp/månad och ersättningsform i Skellefteå
Män, 18–30 år
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2008-01 2008-06 2009-01 2009-06 2010-01 2010-06 2011-01 2011-06 2012-01 2012-06 2012-12

Arbetslöshetsersättning – 18–30 år 1 564 291 835 052 1 255 631 1 217 872 1 130 970 804 760 629 361 591 662 590 782 419 435 762 114

Försörjningsstöd – 18–30 år 943 039 784 051 927 319 1 181 501 1 060 534 1 169 765 1 309 560 1 249 650 908 260 976 695 952 821

Sjuk-/Aktivitetsersättning – 16–29 år 1 015 397 938 018 1 036 271 983 502 1 047 252 1 041 785 1 048 856 1 057 652 963 615 1 007 509 1 029 371

Sjukpenning – 16–29 år 849 483 797 653 1 146 645 953 414 616 832 653 489 672 554 559 090 638 536 656 029 808 213

Totalt 4 372 210 3 354 774 4 365 866 4 336 289 3 855 588 3 669 799 3 660 331 3 458 054 3 101 193 3 059 668 3 552 519
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Utbetalt belopp/månad och ersättningsform i Skellefteå
Kvinnor, 18–30 år
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2008-01 2008-06 2009-01 2009-06 2010-01 2010-06 2011-01 2011-06 2012-01 2012-06 2012-12

Arbetslöshetsersättning – 18–65 år 1 491 1 012 1 333 1 608 1 663 1 182 1 042 816 893 712 881

Försörjningsstöd – 18–64 år 796 825 916 967 933 1 041 1 012 1 035 944 923 867

Sjuk-/Aktivitetsersättning – 16–65 år 5 888 5 762 5 468 5 279 5 076 4 861 4 513 4 315 4 100 4 012 3 894

Sjukpenning – 16–64 år 1 817 1 493 1 474 1 213 1 019 1 002 1 082 1 168 1 264 1 183 1 271

Totalt 9 992 9 092 9 191 9 067 8 691 8 086 7 649 7 334 7 201 6 830 6 913
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2008-01 2008-06 2009-01 2009-06 2010-01 2010-06 2011-01 2011-06 2012-01 2012-06 2012-12

Arbetslöshetsersättning – 18–65 år 631 445 701 963 982 667 589 420 504 391 495

Försörjningsstöd – 18–64 år 520 528 605 612 609 682 622 635 606 607 574

Sjuk-/Aktivitetsersättning – 16–65 år 2 259 2 209 2 121 2 061 1 989 1 901 1 769 1 701 1 627 1 599 1 543

Sjukpenning – 16–64 år 671 545 567 456 446 400 432 479 487 413 473

Totalt 4 081 3 727 3 994 4 092 4 026 3 650 3 412 3 235 3 224 3 010 3 085
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2008-01 2008-06 2009-01 2009-06 2010-01 2010-06 2011-01 2011-06 2012-01 2012-06 2012-12

Arbetslöshetsersättning – 18–65 år 860 567 632 645 681 515 453 396 389 321 386

Försörjningsstöd – 18–64 år 276 297 311 355 324 359 390 400 338 316 293

Sjuk-/Aktivitetsersättning – 16–65 år 3 629 3 553 3 347 3 218 3 087 2 960 2 744 2 614 2 473 2 413 2 351

Sjukpenning – 16–64 år 1 146 948 907 757 573 602 650 689 777 770 798

Totalt 5 911 5 365 5 197 4 975 4 665 4 436 4 237 4 099 3 977 3 820 3 828
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2008-01 2008-06 2009-01 2009-06 2010-01 2010-06 2011-01 2011-06 2012-01 2012-06 2012-12

Arbetslöshetsersättning – 18–30 år 399 253 351 435 340 219 188 142 184 126 212

Försörjningsstöd – 18–30 år 393 402 442 466 450 521 520 511 407 395 386

Sjuk-/Aktivitetsersättning – 16–29 år 298 293 306 298 321 313 286 293 265 289 283

Sjukpenning – 16–29 år 144 141 162 130 109 112 102 106 97 88 110

Totalt 1 234 1 089 1 261 1 329 1 220 1 165 1 096 1 052 953 898 991
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2008-01 2008-06 2009-01 2009-06 2010-01 2010-06 2011-01 2011-06 2012-01 2012-06 2012-12

Arbetslöshetsersättning – 18–30 år 169 115 201 289 193 115 94 61 100 63 117

Försörjningsstöd – 18–30 år 244 256 295 289 286 345 316 321 258 255 244

Sjuk-/Aktivitetsersättning – 16–29 år 160 165 167 167 182 175 149 152 140 156 150

Sjukpenning – 16–29 år 50 50 54 42 46 47 37 39 41 17 39

Totalt 623 586 717 787 707 682 596 573 539 491 550
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2008-01 2008-06 2009-01 2009-06 2010-01 2010-06 2011-01 2011-06 2012-01 2012-06 2012-12

Arbetslöshetsersättning – 18–30 år 230 138 150 146 147 104 94 81 84 63 95

Försörjningsstöd – 18–30 år 149 146 147 177 164 176 204 190 149 140 142

Sjuk-/Aktivitetsersättning – 16–29 år 138 128 139 131 139 138 137 141 125 133 133

Sjukpenning – 16–29 år 94 91 108 88 63 65 65 67 56 71 71

Totalt 611 503 544 542 513 483 500 479 414 407 441
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0801 0806 0901 0906 1001 1006 1101 1106 1201 1206 1209 0801 0806 0901 0906 1001 1006 1101 1106 1201 1206 1209

18–30 år 18–64 år

JOB 65 362 112 54 310 66 422 63 1 010 1 270 1 801 1 460 1 763 1 331 1 355 2 425 3 003 4 827 5 221 7 325 7 871 9 858 8 612 9 513 7 789 7 590

UGA 186 14 711 23 1 965 2 838 3 997 2 177 2 381 1 216 1 845 1 045 1 198 186 14 711 23 1 965 2 838 3 997 2 177 2 381 1 216 1 845 1 045 1 198

Övriga 404 56 168 33 78 615 172 13 377 12 370 40 459 04 374 94 436 99 326 16 433 76 2 692 1 943 664 50 1 667 4 440 4 288 3 638 2 542 3 126 2 142 1 993

Totalt 656 07 992 12 2 354 3 433 5 384 3 818 4 642 3 052 4 046 2 702 2 987 5 304 5 658 7 456 9 727 15 763 14 336 15 878 12 371 14 486 10 977 10 781
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Aktivitetsstödet i Skellefteå 2008-01–2012-09
Utbetalat belopp, samtliga
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0801 0806 0901 0906 1001 1006 1101 1106 1201 1206 1209 0801 0806 0901 0906 1001 1006 1101 1106 1201 1206 1209

18–30 år 18–64 år

JOB 53 961 54 441 184 46 283 99 694 49 935 70 1 346 944 68 1 066 782 84 807 92 1 360 1 683 2 758 2 895 4 128 4 716 5 958 4 806 5 298 4 257 4 317

UGA 120 65 432 86 1 271 2 066 2 722 1 389 1 520 741 50 1 168 663 54 754 63 120 65 432 86 1 271 2 066 2 722 1 389 1 520 741 50 1 168 663 54 754 63

Övriga 254 08 111 10 64 873 120 67 216 27 238 12 299 78 232 18 245 83 170 35 207 60 1 663 1 107 374 40 1 224 2 379 2 569 1 907 1 365 1 571 1 091 898 94

Totalt 428 69 598 41 1 520 2 470 3 633 2 563 3 166 1 918 2 481 1 616 1 770 3 144 3 223 4 403 6 185 9 230 8 675 9 386 6 913 8 038 6 012 5 970
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Aktivitetsstödet i Skellefteå 2008-01–2012-09
Utbetalat belopp, män
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0801 0806 0901 0906 1001 1006 1101 1106 1201 1206 1209 0801 0806 0901 0906 1001 1006 1101 1106 1201 1206 1209

18–30 år 18–64 år

JOB 11 401 58 104 126 19 138 63 315 93 334 84 454 94 516 02 696 43 548 60 547 28 1 065 1 319 2 068 2 326 3 197 3 154 3 899 3 806 4 215 3 531 3 273

UGA 65 494 278 37 693 96 772 24 1 274 787 81 861 16 475 09 677 24 381 73 443 48 65 494 278 37 693 96 772 24 1 274 787 81 861 16 475 09 677 24 381 73 443 48

Övriga 150 47 57 230 13 742 51 461 160 84 132 28 159 25 142 76 191 16 155 80 226 15 1 028 836 36 290 10 442 69 2 061 1 718 1 730 1 176 1 555 1 051 1 094

Totalt 227 37 393 70 833 90 962 33 1 751 1 254 1 475 1 133 1 564 1 086 1 216 2 159 2 434 3 053 3 541 6 533 5 660 6 491 5 458 6 447 4 964 4 810
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0801 0806 0901 0906 1001 1006 1101 1106 1201 1206 1209 0801 0806 0901 0906 1001 1006 1101 1106 1201 1206 1209

18–30 år 18–64 år

JOB 11 21 47 76 192 272 362 352 364 357 322 279 360 534 619 858 1 019 1 204 1 144 1 161 1 107 1 029

UGA 72 239 492 703 909 737 760 560 633 464 457 72 239 492 703 909 737 760 560 633 464 457

Övriga 85 32 19 42 69 75 85 90 85 89 104 381 288 109 233 552 593 493 379 439 354 348

Totalt 168 292 558 821 1 170 1 084 1 207 1 002 1 082 910 883 732 887 1 135 1 555 2 319 2 349 2 457 2 083 2 233 1 925 1 834
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0801 0806 0901 0906 1001 1006 1101 1106 1201 1206 1209 0801 0806 0901 0906 1001 1006 1101 1106 1201 1206 1209

18–30 år 18–64 år

JOB 8 11 26 49 123 191 242 220 219 209 193 142 183 273 316 462 583 691 623 626 596 571

UGA 43 143 308 468 576 468 473 344 395 281 280 43 143 308 468 576 468 473 344 395 281 280

Övriga 55 18 12 23 36 44 48 49 45 47 52 219 156 56 155 270 323 234 185 196 165 153

Totalt 106 172 346 540 735 703 763 613 659 537 525 404 482 637 939 1 308 1 374 1 398 1 152 1 217 1 042 1 004
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0801 0806 0901 0906 1001 1006 1101 1106 1201 1206 1209 0801 0806 0901 0906 1001 1006 1101 1106 1201 1206 1209

18–30 år 18–64 år

JOB 3 10 21 27 69 81 120 132 145 148 129 137 177 261 303 396 436 513 521 535 511 458

UGA 29 96 184 235 333 269 287 216 238 183 177 29 96 184 235 333 269 287 216 238 183 177

Övriga 30 14 7 19 33 31 37 41 40 42 52 162 132 53 78 282 270 259 194 243 189 195

Totalt 62 120 212 281 435 381 444 389 423 373 358 328 405 498 616 1 011 975 1 059 931 1 016 883 830
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2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Skellefteå Västerbottens län RIKET

Aktivitetsstöd 1 951 3 108 4 503 4 022 1 354 2 259 3 324 2 903 1 223 1 883 2 909 2 779

Arbetslöshetsersättning 2 914 4 292 3 992 2 517 2 689 3 537 3 247 2 222 2 501 3 157 3 206 2 386

Ek bistånd 1 686 1 966 2 220 2 176 1 449 1 647 1 814 1 806 1 744 1 941 2 124 2 095

Sjuk-/Aktivitetsersättning 14 543 13 906 12 548 11 199 12 389 12 130 10 839 9 520 10 319 10 073 8 961 7 983

Sjukpenning 4 781 3 782 3 268 3 833 4 721 3 750 3 298 3 918 4 154 3 449 3 057 3 525

Totalt 25 874 27 055 26 531 23 748 22 602 23 322 22 523 20 370 19 941 20 502 20 256 18 768
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2008-12 2009-12 2010-12 2011-12 2012-11

0–17 år 14 692 14 347 14 088 13 904 13 749

18–19 år 2 130 2 207 2 233 2 116 2 007

20–25 år 4 681 4 807 4 916 5 238 5 455

26–30 år 3 663 3 668 3 627 3 614 3 661

31–35 år 4 023 3 968 3 891 3 868 3 915

36–64 år 27 880 27 766 27 518 27 261 27 004

65+ år 14 793 15 007 15 368 15 579 15 925

18–30 år 10 474 10 682 10 776 10 968 11 123

18–64 år 42 377 42 416 42 185 42 097 42 042

Samtliga 71 862 71 770 71 641 71 580 71 716
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Samtliga
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2008-12 2009-12 2010-12 2011-12 2012-11

0–17 år 7 511 7 343 7 215 7 136 7 070

18–19 år 1 101 1 137 1 175 1 099 1 056

20–25 år 2 509 2 592 2 663 2 807 2 971

26–30 år 1 952 1 913 1 901 1 912 1 932

31–35 år 2 066 2 077 2 002 2 006 2 025

36–64 år 14 309 14 225 14 087 13 930 13 798

65+ år 6 562 6 678 6 906 7 061 7 266

18–30 år 5 562 5 642 5 739 5 818 5 959

18–64 år 21 937 21 944 21 828 21 754 21 782

Samtliga 36 010 35 965 35 949 35 951 36 118
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Män
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2008-12 2009-12 2010-12 2011-12 2012-11

0–17 år 7 181 7 004 6 873 6 768 6 679

18–19 år 1 029 1 070 1 058 1 017 951

20–25 år 2 172 2 215 2 253 2 431 2 484

26–30 år 1 711 1 755 1 726 1 702 1 729

31–35 år 1 957 1 891 1 889 1 862 1 890

36–64 år 13 571 13 541 13 431 13 331 13 206

65+ år 8 231 8 329 8 462 8 518 8 659

18–30 år 4 912 5 040 5 037 5 150 5 164

18–64 år 20 440 20 472 20 357 20 343 20 260

Samtliga 35 852 35 805 35 692 35 629 35 598
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SÖKANDE SOM
HAR FÅTT
ARBETE

ÖPPET
ARBETSLÖSA

OCH SÖKANDE I
PROGRAM MED
AKTIVITETSSTÖ

D

KVARSTÅENDE
SÖKANDE
TOTALT

ÖPPET
ARBETSLÖSA

SÖKANDE I
PROGRAM MED
AKTIVITETSSTÖ

D

SÖKANDE SOM
HAR ARBETE
UTAN STÖD

SÖKANDE SOM
HAR ARBETE
MED STÖD

ÖVRIGA
INSKRIVNA VID

ARBETSFÖRMED
LINGEN

NYSTARTSJOBB

2010-12 - Antal 429 3 832 6 622 1 627 2 205 1 267 765 381 377

2011-12 - Antal 337 3 529 6 184 1 564 1 965 1 096 781 382 396

2012-12 - Antal 324 3 538 6 176 1 712 1 826 1 088 829 417 304

2010-12 - ↑↓ %

2011-12 - ↑↓ % -21,4% -7,9% -6,6% -3,9% -10,9% -13,5% 2,1% 0,3% 5,0%

2012-12 - ↑↓ % -3,9% 0,3% -0,1% 9,5% -7,1% -0,7% 6,1% 9,2% -23,2%
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik – december, 2010/2011/2012
Skellefteå, samtliga, 16–64 år
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SÖKANDE SOM
HAR FÅTT
ARBETE

ÖPPET
ARBETSLÖSA

OCH SÖKANDE I
PROGRAM MED
AKTIVITETSSTÖ

D

KVARSTÅENDE
SÖKANDE
TOTALT

ÖPPET
ARBETSLÖSA

SÖKANDE I
PROGRAM MED
AKTIVITETSSTÖ

D

SÖKANDE SOM
HAR ARBETE
UTAN STÖD

SÖKANDE SOM
HAR ARBETE
MED STÖD

ÖVRIGA
INSKRIVNA VID

ARBETSFÖRMED
LINGEN

NYSTARTSJOBB

2010-12 - Antal 150 1 211 1 785 377 834 365 42 114 53

2011-12 - Antal 132 1 070 1 555 338 732 302 49 86 48

2012-12 - Antal 127 1 124 1 555 423 701 266 55 93 17

2010-12 - ↑↓ %

2011-12 - ↑↓ % -12,0% -11,6% -12,9% -10,3% -12,2% -17,3% 16,7% -24,6% -9,4%

2012-12 - ↑↓ % -3,8% 5,0% 0,0% 25,1% -4,2% -11,9% 12,2% 8,1% -64,6%
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik – december, 2010/2011/2012
Skellefteå, samtliga, 18–24 år
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SÖKANDE SOM
HAR FÅTT
ARBETE

ÖPPET
ARBETSLÖSA

OCH SÖKANDE I
PROGRAM MED
AKTIVITETSSTÖ

D

KVARSTÅENDE
SÖKANDE
TOTALT

ÖPPET
ARBETSLÖSA

SÖKANDE I
PROGRAM MED
AKTIVITETSSTÖ

D

SÖKANDE SOM
HAR ARBETE
UTAN STÖD

SÖKANDE SOM
HAR ARBETE
MED STÖD

ÖVRIGA
INSKRIVNA VID

ARBETSFÖRMED
LINGEN

NYSTARTSJOBB

2010-12 - Antal 26 645 911 362 283 105 61 63 37

2011-12 - Antal 47 721 1 053 410 311 113 73 87 59

2012-12 - Antal 45 813 1 203 414 399 135 83 110 62

2010-12 - ↑↓ %

2011-12 - ↑↓ % 80,8% 11,8% 15,6% 13,3% 9,9% 7,6% 19,7% 38,1% 59,5%

2012-12 - ↑↓ % -4,3% 12,8% 14,2% 1,0% 28,3% 19,5% 13,7% 26,4% 5,1%
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik – december, 2010/2011/2012
Skellefteå, utrikesfödda, 16–64 år
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SÖKANDE SOM
HAR FÅTT
ARBETE

ÖPPET
ARBETSLÖSA

OCH SÖKANDE I
PROGRAM MED
AKTIVITETSSTÖD

KVARSTÅENDE
SÖKANDE
TOTALT

ÖPPET
ARBETSLÖSA

SÖKANDE I
PROGRAM MED
AKTIVITETSSTÖD

SÖKANDE SOM
HAR ARBETE
UTAN STÖD

SÖKANDE SOM
HAR ARBETE
MED STÖD

ÖVRIGA
INSKRIVNA VID

ARBETSFÖRMED
LINGEN

NYSTARTSJOBB

2010-12 - Antal 5 121 160 63 58 20 5 10 4

2011-12 - Antal 11 149 197 69 80 18 8 17 5

2012-12 - Antal 9 168 227 76 92 20 6 29 4

2010-12 - ↑↓ %

2011-12 - ↑↓ % 120,0% 23,1% 23,1% 9,5% 37,9% -10,0% 60,0% 70,0% 25,0%

2012-12 - ↑↓ % -18,2% 12,8% 15,2% 10,1% 15,0% 11,1% -25,0% 70,6% -20,0%
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik – december, 2010/2011/2012
Skellefteå, utrikesfödda, 18–24 år
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SÖKANDE
SOM HAR

FÅTT ARBETE
under veckan

NYINSKRIVNA
SÖKANDE

ÖPPET
ARBETSLÖSA

OCH SÖKANDE
I PROGRAM

MED
AKTIVITETSST

ÖD
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SÖKANDE
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STÖD

ÖVRIGA
INSKRIVNA

VID
ARBETSFÖRM

EDLINGEN

NYSTARTSJOB
B

2011-V04 - Antal 6 1 514 1 429 153 361 72 706 64 73

2012-V04 - Antal 6 2 649 1 618 190 459 86 700 88 95

2013-V04 - Antal 12 6 679 1 727 219 460 103 754 104 87

2011-V04 - ↑↓ %

2012-V04 - ↑↓ % 0,0% 100,0% 26,3% 13,2% 24,2% 27,1% 19,4% -0,8% 37,5% 30,1%

2013-V04 - ↑↓ % 100,0% 200,0% 4,6% 6,7% 15,3% 0,2% 19,8% 7,7% 18,2% -8,4%
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Arbetsförmedlingens veckostatistik – v04, 2011/2012/2013
Skellefteå, funktionsnedsättning, 16–64 år
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SÖKANDE
SOM HAR

FÅTT ARBETE
under veckan

NYINSKRIVNA
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SOM HAR
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INSKRIVNA

VID
ARBETSFÖRME

DLINGEN

NYSTARTSJOB
B

2011-V04 - Antal 1 0 81 141 26 55 7 36 15 2

2012-V04 - Antal 1 1 123 200 29 94 13 39 19 6

2013-V04 - Antal 2 3 173 259 43 130 14 45 24 3

2011-V04 - ↑↓ %

2012-V04 - ↑↓ % 0,0% 0,0% 51,9% 41,8% 11,5% 70,9% 85,7% 8,3% 26,7% 200,0%

2013-V04 - ↑↓ % 100,0% 200,0% 40,7% 29,5% 48,3% 38,3% 7,7% 15,4% 26,3% -50,0%
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Arbetsförmedlingens veckostatistik – v04, 2011/2012/2013
Skellefteå, funktionsnedsättning, –24 år
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Skellefteå Västerbottens län RIKET Skellefteå Västerbottens län RIKET Skellefteå Västerbottens län RIKET

Män Kvinnor Samtliga

2008-12 7,4 7,2 6,6 12,6 12,4 10,8 9,8 9,7 8,6

2009-12 6,1 5,9 5,5 9,4 9,6 8,6 7,7 7,6 7,1

2010-12 5,2 5,0 4,7 7,7 8,0 7,4 6,4 6,5 6,0

2011-12 5,8 5,5 5,1 8,9 9,8 8,6 7,3 7,6 6,8

2012-11 5,7 5,7 5,6 10,5 11,2 9,8 8,0 8,4 7,6
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Metoder för bedömning av arbetsförmåga inom 
sjukförsäkringen – slutrapport 
 
Detta är den sjätte och avslutande rapporten inom det projektarbete som 
Försäkringskassan i samverkan och samråd med Arbetsförmedlingen, 
Socialstyrelsen och hälso- och sjukvården, under drygt två år bedrivit utifrån 
regeringsuppdrag att utveckla metoder för bedömning av arbetsförmåga inom 
sjukförsäkringen. Mot bakgrund av hur bedömningsverktyget och dess delar 
utvecklats, förankrats och implementerats presenteras Försäkringskassans 
förslag till fortsatt utveckling och vetenskaplig utvärdering. Förslaget innebär 
bl.a att försöksverksamheten med det nya bedömningsverktyget 
aktivitetsförmågeutredning (AFU), vidgas till att omfatta fler 
landsting/regioner och ett större antal fördjupade utredningar, att det sker med 
det grundformat som tidigare redovisats samt att det kunskapsunderlag 
avseende krav på medicinskt relaterade aktivitetsförmågor som tagits fram ska 
ingå i bedömningsverktyget som ett kunskapsunderlag att relatera individers 
bedömda förmåga gentemot.  

 
 

Försäkringskassan överlämnar härmed rapporten. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Dan Eliasson i närvaro av 
försäkringsdirektör Birgitta Målsäter, försäkringsdirektör Laura Hartman, 
försäkringsdirektör Svante Borg, verksamhetsområdeschef Kjell Skoglund och 
projektledare Jan Larsson, den senare som föredragande. 
 
 
 
Dan Eliasson 
 
 
    Jan Larsson 
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1. Sammanfattning 
 
 
Detta är den sjätte och avslutande rapporten inom det projektarbete som 
Försäkringskassan under drygt två år bedrivit utifrån regeringsuppdrag att 
utveckla metoder för bedömning av arbetsförmåga inom sjukförsäkringen.  
Mot bakgrund av hur bedömningsverktyget och dess delar utvecklats, 
förankrats och implementerats under 2012, presenteras här Försäkringskassans 
förslag till fortsatt utveckling och vetenskaplig utvärdering. Förslaget innebär:  
 

 Att försöksverksamheten med det nya bedömningsverktyget 
aktivitetsförmågeutredning (AFU), etappvis och enligt plan, vidgas till 
att omfatta fler landsting/regioner och ett större antal fördjupade 
utredningar.  
 

 Att det vidgade försöket med AFU sker med det grundformat som 
tidigare redovisats. Erfarenheter från uppföljningar har inte gett 
anledning att frångå modellens grundläggande struktur. Den bedöms 
motsvara projektets kvalitetsanspråk och att leva upp till 
regeringsuppdragets krav. Dock finns ett behov både av fortsatta 
justeringar och uppföljning, samt att via utbildning och 
kompetenshöjande åtgärder säkra ett bra användande av 
bedömningsverktyget. 

 
 Att det kunskapsunderlag avseende krav på medicinskt relaterade 

aktivitetsförmågor som tagits fram ska ingå i bedömningsverktyget som 
ett underlag att relatera individers bedömda förmåga gentemot. Detta 
bygger på att materialet kontinuerligt valideras och uppdateras, bl.a. 
med stöd från Arbetsförmedlingen  

 
Rapporten baseras bl.a. på två pilotförsök med den nya metoden, hösten 2011 
och hösten 2012. Erfarenheterna från den andra försöksomgången 2012 i 
Region Skåne och i Västra Götalandsregionen (med fokus bl.a. på logistik-, 
och utbildningsfrågor) har bara delvis kunna beaktas i denna rapport. 
Ytterligare justeringar kan bli aktuella när uppföljningen slutförts. Planer för en 
fortsatt utbyggnad har diskuterats med landstingen i Östergötland, Norrbotten, 
Västerbotten och Stockholm. Försäkringskassans ambition är att vidga försöket 
med det uttalade syftet att på sikt få till stånd en regional struktur för AFU. 
Planerna förutsätter att det finns intresse från landstingens sida att engagera sig 
i att bygga upp och utveckla den försäkringsmedicinska kompetens som krävs. 
 
Detaljer i bedömningsverktyget har justerats under 2012 vilket sannolik också 
kommer att ske inför planerad utvidgning 2013. Metodens grundstruktur 
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bedöms dock motsvara de krav som ställs och kvarstår med momenten: 
individens självrapporterade förmåga, en standardiserad undersökning av 
speciellt utbildad läkare, samt möjlighet till utvidgad undersökning med stöd 
av speciellt framtagna sjukgymnastiska, arbetsterapeutiska, och 
neuropsykologiska testmetoder. Det nya medicinska underlaget, som bl.a. 
innehåller profiler över individens medicinskt relaterade aktivitetsförmågor, är 
också i stort oförändrad. Erfarenheter (se avsnitt 3.12) talar bl.a. för att AFU 
ger bra förutsättningar för att göra välmotiverade bedömningar, men att 
utbildningsinsatser och kompetensutveckling är viktigt för att detta ska 
resultera i beslut med avsedd kvalitet och enhetlighet. Detta är ett viktigt skäl 
till att inte bygga ut AFU i en snabbare takt än sådan att kompetens kan säkras.  
 
Försäkringskassan har utvecklat AFU tillsammans med Arbetsförmedlingen, 
Socialstyrelsen och hälso- och sjukvården. Att i praktiken genomföra 
fördjupade medicinska utredningar ställer stora krav både på ett bra innehåll 
och på en väl fungerande struktur. Det breda samarbete mellan nämnda aktörer 
som ligger bakom AFU var och är en viktig förutsättning för att detta ska 
uppnås. Speciellt viktigt är detta i perspektivet att bedömningsverktyget 
förväntas kunna användas i andra sammanhang än vid prövning av rätt till 
sjukpenning dag 181. 
 
Ett konkret exempel på resultat av samarbetet är det kunskapsunderlag som 
beskriver vad olika yrkesområden ställer för krav på medicinskt relaterade 
förmågor som tagits fram inom ramen för projektet. Kraven gäller för ett 
normalt på arbetsmarknaden förekommande arbete och är tänkt att utgöra 
underlag vid bedömning av i vilken utsträckning individens aktivitetsförmåga 
kan anses medföra arbetsförmåga. Beskrivningarna har utvecklats 2012, bl.a. 
med övergripande klargöranden av hur materialet ska användas, samt 
information om anpassningsmöjligheter, arbetshjälpmedel och kända 
arbetsskaderisker. Tillsammans med Arbetsförmedlingen har ett arbete för att 
kvalitetssäkra kravnivåerna påbörjats. Materialet har på olika sätt förankrats 
med arbetsmarknadens parter, och det finns en plan för hur en fortsatt 
förvaltning i samarbete med Arbetsförmedlingen ska ske. Den går i korthet ut 
på att Arbetsförmedlingen förvaltar och publicerar materialet i samarbete med 
Försäkringskassan; utöver att det ska vara ett kunskapsunderlag vid 
Försäkringskassans bedömningar av arbetsförmåga är materialet är det tänkt att 
materialet även ska bidra till utvecklingen av Arbetsförmedlingens matchnings- 
och vägledningsstöd. En första officiell och gemensam version beräknas 
föreligga sommaren 2013. Planen innehåller bl.a. tankar på att knyta en 
partssammansatt rådgivande kommitté till den fortsatta förvaltningen av 
materialet. 
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2. Inledning 
 
 
Sommaren 2010 fick Försäkringskassan i uppdrag att i samarbete med 
Socialstyrelsen och i samråd med Arbetsförmedlingen vidareutveckla metoder 
och instrument för bedömning av arbetsförmåga (1). Metoderna skulle i första 
hand användas vid prövning gentemot reguljär arbetsmarknad (sedan 2011 görs 
bedömningen mot normalt förekommande arbete), från och med180 dagars 
sjukskrivning. Ambitioner med de nya metoderna var bl.a. ökad enhetlighet, 
ökad rättsäkerhet och ökad delaktighet bland de försäkrade. Uppdragets 
ambitioner kan bl.a. förstås mot bakgrund av att rehabiliteringskedjans tydliga 
tidsgränser innebär krav på ändrat arbetssätt, att regeln om prövning mot andra 
arbeten än det egna fr.o.m. dag 181 är omdiskuterad och det finns anledning att 
anta att redan tillgängliga bedömningsmetoder inte fullt ut motsvarat de behov 
som en sådan prövning väcker.   
 
Försäkringskassans arbete med regeringsuppdraget, och myndighetens 
förväntningar på resultatet av införande av nya metoder, måste ses i ett 
sammanhang. Specifika metoder och instrument som Försäkringskassan 
utvecklar och använder måste ses som delar i en helhet. Sjukförsäkringens 
generella ramar, de logistiska och administrativa förutsättningar som 
organisation och resurser anger, samt de reella möjligheter som finns att (t.ex. i 
form av effektiva rehabiliteringsmetoder) hjälpa människor att stanna i, eller att 
återvända till, arbete, är exempel på andra delar i den helheten.  Förhoppningen 
är att nya metoder ska samspela väl med helheten och på så sätt bidra till ett 
positivt resultat. Detta inbegriper nu i högre grad än tidigare samarbete och 
samverkan med andra myndigheter och aktörer. Ett utvecklat samarbete med 
Arbetsförmedlingen (2,3) med bl.a. tidig och gemensam kartläggning, är ett av 
flera exempel. En väsentlig tanke med det bedömningsverktyg som tagits fram 
är bl.a. att det, efter introduktion och eventuell vidareutveckling, även ska 
kunna användas i andra sammanhang än vid prövning av arbetsförmåga inför 
dag 180. Gärna tidigt i sjukskrivningsprocessen och gärna i tidig dialog med 
arbetsgivare.1  
 
Ambitionen att utveckla metoder som bidrar till en effektiv och rättsäker 
administration, som minskar de negativa konsekvenserna (bl.a. av ekonomisk 
natur) av sjukdom/skada, och som skapar förtroende för försäkringen och för 
myndigheten innehåller olika typer av utmaningar. En viktig aspekt är hur väl 
valet av ärenden att göra sådana utredningar i fungerar. Resurserna måste 
användas där de verkligen bidrar till ökad rättsäkerhet. Ärendepopulationen 
(ärenden som blir 180 dagar) är heterogen och uppvisar överlag en bild som i 
stort liknar den som gäller för ärendesammansättningen2 även tidigare i 
sjukskrivningsprocessen (4). Det är svårt att utifrån generella 
ärendekaraktäristika på individnivå selektera ärenden som kan antas bli extra 
komplicerade eller långa. En utmaning av helt annat slag är det ”arv”, i form av 
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ett stort antal människor som länge varit borta från arbete, (5,6) som finns i 
sjukförsäkringen. Vissa positiva signaler som talar visserligen för att även de 
som varit sjukskrivna mycket länge kan öka sin försörjningsgrad (7) och/eller 
komma i arbete (8) eller utbildning3, men nyligen meddelade domar (9) talar för 
att lång tid med nedsatt arbetsförmåga och oförändrat hälsotillstånd är en av 
flera faktorer som kan bidra till att svårvärderade besvär, syndrom tillstånd 
eller kombinationer av dessa efter en individuell bedömning kan jämställas 
med kronisk sjukdom eller irreversibel skada. Samtidigt måste man hantera 
”alla” nya ärenden som når dag 180 på samma sätt. Alla individer har samma 
rätt till en utredning med god kvalitet.  
 
Sjukförsäkringens regler anger ramar för försäkringens åtagande. Åtagandet 
balanserar ambitioner om att ge ekonomisk trygghet, att stärka arbetslinjen, och 
att säkra försäkringens långsiktiga finansiella hållbarhet. Försäkringskassan har 
dock det dubbla ansvaret, både att bidra till en positiv utveckling i det 
individuella fallet och att fatta beslut som överensstämmer med reglerna och 
som är tydliga och rättsäkra4. En bärande tanke bakom Försäkringskassans 
arbete med AFU är att tydliga och väl förankrade metoder tillsammans med 
kontinuerlig kompetenshöjning bidrar till den tydlighet, trygghet och kvalitet i 
handläggningen som det tudelade uppdraget kräver. Det har tidigare 
konstaterats (73) att en utvecklad handläggningsprocess, som bl.a. inkluderar 
bedömningskompetens, måste gå hand i hand med de nya metoder som tas 
fram. Med detta ökar förutsättningarna för en tidig och ärlig dialog mellan 
Försäkringskassan och individen. Detta bör gagna förutsägbarheten. 
Realistiska och välinformerade förväntningar, baserad på tydlig information, 
kan förväntas minska risker för, och/eller omfattning av, att individers energi 
ödas på annat än på att söka bli frisk. En ärlig och transparent 
försäkringshantering bidrar på så sätt både till att förutsättningarna för att 
stödjande, i vissa fall omorienterande, insatser, når framgång, samtidigt som en 
mer aktiv, systematisk och enhetlig regeltillämpning, kan bidra till att ge 
berörda aktörer incitament till ett tidigt och aktivt engagemang.  

2.1 Rapportens syfte 

Rapporten syftar till att ge en sammanfattande, men bred, beskrivning av 
metoden med dess delar, samt de överväganden och erfarenheter som ligger 
bakom utformningen. Syftet är vidare att ge bakgrund och argument till de 
förslag för fortsatta försök som ställs, samt att peka på frågeställningar som kan 
vara värdefulla att beakta inför kommande utvidgade införanden och 
användande av AFU i större skala.  
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3. Metoden – grunder och utveckling 
 
Försäkringskassan har under tiden för regeringsuppdraget utarbetat en ny 
modell för bedömning av arbetsförmåga. Olika inslag i metoden har efterhand 
reviderats, men grundmodellen kvarstår. Erfarenheterna från begränsad 
prövning av de nya metoderna är överlag positiva. Bra utbildning och 
kontinuerlig kompetenshöjning av de medicinska bedömarna (både läkare och 
andra professioner) samt Försäkringskassans handläggare är dock en viktig 
förutsättning. Som en del av bedömningsverktyget, har ett referensmaterial 
med beskrivningar av krav på medicinskt relaterade förmågor för stora 
yrkesområden på arbetsmarknaden utvecklats. Materialet har visat sig kunna 
fungera väl som kunskapsunderlag vid värdering av individers 
aktivitetsförmåga i relation till normalt förekommande arbeten. Materialet 
föreslås att ytterligare valideras och därefter kontinuerligt uppdateras inom 
ramen för en förvaltning tillsammans med Arbetsförmedlingen. AFU-metoden, 
dess implementering och användande bör följas upp, utväderas och gradvis 
justeras.  Innehåll och nivåer i deskriptorerna för de olika 
förmågekategorierna, samt kopplingen till, och användande av, ICF-koder, är 
några av de aspekter som bör följas.  
    

3.1 Tidigare rapporter     

Utvecklingsarbetet har redovisats i tre (11,12,13) av fem tidigare rapporter. (De 
två andra rapporterna handlar om arbetsmarknadsbegreppet och om 
Försäkringskassans implementering av de nya metoderna). Projektet tog bl.a. 
avstamp i ambitionen att det nya verktyget, trots utvecklad kvalitet, var tvunget 
att vara relativt enkelt för att kunna användas i större skala. Samtidigt måste det 
vara flerdimensionellt för att kunna svara på olika slags frågor. Uppfattningen 
var vidare att verktyget tydligare måste ge underlag för beslut än vad tidigare 
utredningsformer uppfattats göra. En målsättning var också att den nya 
utredningsformen skulle medföra större delaktighet och förståelse för regler 
och beslut bland de försäkrade. 
 
Mot bakgrund av internationell och nationell erfarenhet av olika modeller för 
bedömning av arbetsförmåga (14), och med medverkan av ett stort antal 
experter, togs våren 2011 en första version av ett nytt bedömningsverktyg 
fram. Metoden utvecklades bl.a. utifrån förutsättningarna att den skulle gå att 
använda vid ett stort antal undersökningar, ge god vägledning för beslut, och på 
ett bra sätt fånga individens uppfattning och inställning till den egna 
arbetsförmågan. Detta ledde till ett bedömningsverktyg byggt på: en bedömare 
vid ett bedömningstillfälle, individens självrapporterade förmåga, samt en 
förmågeprofil som sammanfattar individens förmågor på ett sätt som kan 
relateras till krav på medicinskt relaterade förmågor som arbetsmarknaden 
ställer. De sedan tidigare existerande formerna av fördjupad medicinsk 
utredning - Särskilt läkarutlåtande (SLU) och teambaserad medicinsk 
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utredning (TMU) – bygger bl.a. på bedömning (15) enligt 14 aktivitetsförmågor 
(”att stå”, ”att gå” etc.) . Förmågeprofilen i AFU är ett försök att sammanfatta 
individens förmågor på ett mer samlat och mer lättolkat sätt (”förmågor 
relaterade till fysisk styrka och rörlighet” etc.). Profilen är också delvis tänkt att 
kompensera för den sammanfattande bedömning av utredningen i sin helhet av 
läkaren som togs bort i och med införandet av SLU/TMU5. 

3.2 Modellen 

Den modell för bedömning av arbetsförmåga som utvecklades under projektets 
första år bedöms i redovisade försök har visat sig motsvara de ambitioner som 
regeringsuppdraget uttrycker. Erfarenheterna från två olika försök 2011 och 
2012 ger vid handen att grundmodellen i stort fungerar som avsett, men att 
justeringar vad gäller delmoment har varit, och kommer sannolikt framöver 
även att vara, önskvärda och nödvändiga. Modellen omfattar bl.a. följande nya 
moment: 
 
 
 
1. Självrapporterad 
förmåga 
 

Frågor om hälsa, förmåga och syn på den egna 
arbetsförmågan som individen själv fyller i innan en AFU. 
Syftet med momentet är att stärka individens delaktighet, 
effektivisera undersökningen, samt tydliggöra att det är 
förmåga snarare än oförmåga som AFU avser att fånga (se 
bilaga 2). 
 

2. Standardiserat 
Undersökningsformat 
 

Vägledning för bedömarens intervju, standardiserad 
kroppsundersökning, psykiatrisk intervju samt kriterier och 
format för utvidgad undersökning (sjukgymnastiska, 
arbetsterapeutiska och psykologiska test).  
 

3. Nytt underlag – 
Bedömning av medicinska 
förutsättningar för arbete 
samt den försäkrades syn på 
möjligheter till arbete 
 

Ett nytt flerdimensionellt intyg, som samtidigt som det mer 
tydligt än tidigare ska sammanfatta vad den försäkrade kan 
respektive inte kan, även ska förmedla ett ärendes 
komplexitet, nivån på underlagets logiska konsistens, samt 
klargöra individens syn på sin egen förmåga (se bilaga 3). 
 

4. Förmågeprofil 
 

Värdering av individens nivå avseende aktivitetsförmåga 
längs de åtta förmågekategorierna: 1) fysisk styrka och 
rörlighet, 2) fysisk uthållighet, 3) balans, koordination och 
finmotorisk kvalitet, 4) syn-, hörsel-, och tal, 5) minne, 
inlärning och koncentration, 6) exekutiv funktion, 7) affektiv 
funktion, 8) psykisk uthållighet.  
 
Värdena uttrycks längs en femgradig skala: från 
”ingen/obefintlig begränsning” till ”mycket stor/total 
begränsning”. 
 

5. Referensmaterial 
gällande krav på medicinskt 
relaterade förmågor i 
normalt förekommande 
arbeten  
 

Ett kunskapsunderlag som omfattar mer än 40 beskrivningar 
av de största yrkesområdena i Sverige. För de åtta 
förmågekategorierna: fysisk styrka och rörlighet,  
fysisk uthållighet, etc. uttrycks värden för hur stor tolerans 
mot begränsningar som finns. Beskrivningarna är uttryckta 
så att individers förmågeprofiler ska kunna relateras till dem.  
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3.3 Erfarenheter 

Erfarenheterna från det första införandet, hösten 2011, är överlag goda (13). 
Bedömningsläkarna6 uppfattar metoden som stabil och välfungerande, 
Försäkringskassans handläggare anser att det leder till ett bra och användbart 
underlag, och de försäkrade uttrycker sig ha blivit bemötta med kvalitet och 
respekt. En majoritet av de försäkrade uppger också att undersökningen lett till 
en adekvat beskrivning av deras tillstånd och deras förmågor. Mindre positiva 
erfarenheter är att vissa bedömningsläkare inte fullt ut följt manualen, att det i 
underlagen inte alltid varit tydligt vad som är läkarens bedömning och vad som 
är den försäkrades uppfattning, samt att de försäkrade i flera fall inte fullt ut 
begripit vad undersökningen gått ut på. Detta är en erfarenhet som gjorts även i 
andra länder (16) och som i en fortsatt implementering tydligt måste adresseras. 
Inför införandesteg två, hösten 2012, vidtogs olika åtgärder för att minimera 
angivna svagheter. Ett stort antal detaljer av mer teknisk karaktär har också 
reviderats utifrån synpunkter från det första införandet7. I manualen för AFU 
(17) och utbildning av bedömare och handläggare betonas bl.a. att undersökning 
ska genomföras i enlighet med metoden, att särskild möda ska läggas vid att 
säkra att den försäkrade fullt ut har undersökningens syfte klart för sig, samt att 
det är bedömarens uppfattning som skall uttryckas i beslutsunderlaget. 

3.4. Undersökningsformat 

Detaljer8 i den standardiserade undersökningen har modifierats men 
grundstrukturen kvarstår som tidigare: fokus på fördjupande intervju, 
kombinerad med basal kroppsundersökning och psykiatrisk intervju (18), samt 
möjlighet till utvidgad undersökning. Erfarenheter från införandet 2011 visade 
på ett behov av att betona att momenten är obligatoriska. Detta i första hand 
utifrån argument om enhetlighet och rättsäkerhet, samt att undersökningen 
primärt avser att klargöra vilken aktivitetsförmåga som finns trots 
sjukdom/skada. Tidiga signaler från försöken under 2012 i Västra 
Götalandsregionen och Region Skåne talar dock för att en viss grad av 
flexibilitet och möjlighet att anpassa formen till ärendets karaktär uppfattats 
som önskvärd. En speciell faktor som uppmärksammats i Region Skåne och 
som måste hanteras inför kommande utvidgning är svårigheter förknippade 
med försäkrade som inte talar svenska och svårigheter i samband med 
användande av tolk.   

3.5 Utvidgad undersökning 

Teambaserad medicinsk undersökning (TMU) är en variant av fördjupad 
medicinsk utredning som fanns på plats när arbetet med AFU påbörjades. TMU 
har på flera sätt varit inspiration för AFU. TMU bygger på idén att andra 
professioner utöver den medicinska kan lämna viktiga bidrag till bedömningar 
av vad människor har för förmågor. Arbetsterapeuter, sjukgymnaster och 
psykologer har olika specialkunskaper och olika perspektiv som kan fördjupa 
en traditionellt medicinsk bedömning. I arbetet med AFU har 
Försäkringskassan tagit fasta på, och försökt att vidareutveckla, detta synsätt.  
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Försäkringskassan har utgått ifrån överväganden baserade i att de olika test 
som de olika professionerna normalt använder: a) ofta har en terapeutisk 
inriktning, b) inte är utvecklade för användning i det här sammanhanget, samt, 
inte minst, c) att olika bedömare har lämnats stort utrymme att använda olika – 
ofta individuellt kombinerade – instrument (19). Inom ramen för arbetet med 
AFU har projektet låtit utveckla speciella test, dels låtit expertgrupper välja 
bland befintliga test (20). I de utlåtande som testerna resulterar i ska en tydligt 
uttalad bedömning ingå. Den utvidgade undersökningen ska initieras via en 
explicit fråga från bedömningsläkaren. I det första begränsade införandet 
förväntades bara ett begränsat antal fördjupade utredningar ske. Utveckling och 
prövning av metoder/test har skett parallellt som särskilda utvecklings- och 
valideringsprojekt. Tidiga signaler från försöken under 2012 i Västra 
Götalandsregionen och Region Skåne talar för att det finns synpunkter som bör 
beaktas inför en utvidgning 2013. De handlar bl.a. om önskan om en ökad grad 
av flexibilitet vid val av test eller kombinationer av tester. 

3.6 Utvidgat arbetsterapeutiskt test 

Med utgångspunkt i ett antal rekommenderade instrument för arbetsterapeuter 
(21) valdes Assessment of Work Performance (AWP) utifrån att det är ofta 
använt, täcker väsentliga aktivitetsdimensioner, baseras på observation och 
bygger på ett profiltänkande som harmonierar med tankarna bakom AFU (22-
25). Worker Role Interview, (WRI), som också är vanligt förekommande, valdes 
bort på grund av att det – liksom AFU i sin helhet - bygger på intervjuer (27) 
och därför i mindre utsträckning kan förväntas tillföra kompletterade 
dimensioner9. En expertgrupp har utifrån grundverktyget AWP, utvecklat den 
speciella applikationen AWP-FK. Arbetsterapeuter som använt AWP-FK 
uppger i en kvalitativ intervjustudie (28) att instrumentet är relevant för både 
målgruppen och bedömning i förhållande till den reguljära arbetsmarknaden10. 
Preliminära iakttagelser från ett vetenskapligt test av hur väl instrumentet 
identifierar människor med begränsningar från en normalpopulation ger 
uppmuntrande indikationer (resultaten publiceras under 2013). Utifrån 
erfarenheter från försöken under 2012 i Västra Götalandsregionen och Region 
Skåne kan det finnas skäl att söka vägar att med bibehållen kvalitet vidga 
antalet möjliga test att välja bland.  

3.7 Sjukgymnastiskt test 

Det vanligast använda sjukgymnastiska testet vid TMU är The Test Instrument 
for Profile of Physical Ability (TIPPA) (29). Det används dock regelmässigt i 
kombination med olika varierande tillägg. Inom ramen för AFU har ett 
instrument som inte ska behöva kompletteras därför tagits fram. Ett annat skäl 
att söka utveckla ett speciellt test för ändamålet är att TIPPA i första hand 
använts i rehabiliteringssammanhang. Det innebär bl.a. att vikt läggs vid 
testpersonernas självbild och självförtroende (30). Det nya testet, som är en 
sammansättning av existerande väl validerade, deltest, har utvärderats och 
befunnits täcka fler moment och mer specifikt beskriva adekvata begränsningar 
och förmågor (10) . Tidiga signaler från försöken under 2012 i Västra 
Götalandsregionen och Region Skåne talar för att det finns synpunkter som går 
ut på att testet bl.a. uppfattats som för omfattande och praktiskt otympligt. 
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3.8 Testbatteri för utvidgad neuropsykologisk utredning  

Det testbatteri som ingick i försöken 2012 var omfattande. Bl.a. ingår de tio 
ordinarie deltesten ur Wechsler Adult Intelligence Scale IV (WAIS-IV),(31) 11 
Rey Complex Figure Test (RCFT), (32) tre deltest ur Wechsler Memory Scale III 
(WMS-III) (33), samt ett frågeformulär, Dysexecutive Questionnaire (DEX), 
hämtat från Behavioral Assessment of the Dysexecutive Syndrome (34).   
Testerna avser att ge en bild av den testades allmänna begåvning, av 
inlärnings- och minnesfunktioner, samt i vilken utsträckning personen kan 
anpassa sitt beteende efter skiftande förutsättningar. De har bedömts ha god 
reliabilitet (35) och har visats ge likartade resultat vid olika tillfällen12.  Även 
vad gäller validitet hävdar vidtalade experter att testerna har goda egenskaper. 
Detta dock under förutsättning att användare har adekvata kunskaper i kognitiv 
psykologi, neuropsykologi och träning i att använda metoderna (36). Riktlinjer 
för hur innehållet i utlåtandet ska utformas bör finnas. (37). Tidiga signaler från 
försöken under 2012 i Västra Götalandsregionen och Region Skåne talar för att 
testbatteriet kan uppfattas vara för omfattande och inte omfattat vissa 
väsentliga aspekter och att det är mycket svårt att hantera språkbaserade test 
med stöd av tolk. Konsekvenser av detta kan bli att en något ”nedbantad” 
version, som också innehåller test som inte är språkbaserade, tas fram inför en 
fortsatt utvidgning. 

3.9 Förmågeprofil och deskriptorer 

En nyhet i AFU är ambitionen att beskriva en individs förmågor i 
sammanfattande profiler. Profilerna anger bl.a. värden längs en femgradig 
skala från ingen/betydlig nedsättning till mycket stor/total nedsättning för åtta 
olika förmågekategorier. Pilotprojektet hösten 2011 visade att faktorerna fysisk 
uthållighet och psykisk uthållighet var de faktorer där flest försäkrade hade 
stora nedsättningar. Nedsättningar av psykisk uthållighet var vanliga i de 
ärenden där beslutet blev rätt till sjukpenning. Till stöd för bedömningsläkaren 
vid bestämning av nivå på förmåga har deskriptorer utarbetats. Deskriptorerna 
är viktiga bl.a för reliabiliteten. Om de ger bra vägledning ökar sannolikheten 
att olika bedömare kommer fram till samma värde. Eftersom 
förmågekategorierna är ”breda” är deskriptorerna ”breda”. Detta har fördelen 
att de täcker en större variation av det som undersöks och att en ”falsk 
exakthet” (av typen ”kan gå 40 meter”, ”kan gå 45 meter”, etc.) undviks, 
nackdelen är att deskriptorerna genom detta initialt kan vara något svåra att 
använda. Efterhand bör finjusteringar och kalibreringar kunna minimera detta. 
Det finns anledning att noga följa upp hur användandet av deskriptorerna 
upplevts, och hur enhetligheten i bedömningarna fallit ut.  

 3.10 ICF 

International Classification of Function (ICF) är ett internationellt system för 
bestämning och kategorisering av funktion och funktionsnedsättning (38). Det 
finns en tendens till att i ökande utsträckning använda systemet i samband med 
bedömning av arbetsförmåga framförallt i rehabiliteringssammanhang (74). I 
Sverige introducerades 18 ICF-kategorier i en ny blankett vid bedömning enligt 
SLU/TMU som också ingår i det ”core set” som tagits fram inom ramen för 
EUMASS verksamhet (39). En av flera utmaningar i Sverige, liksom i andra 
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länder, handlar om hur informationen skall värderas vid beslut om rätt till 
förmåner. Särskilt uttalat är detta när prövningen ska ske mot mer subtila 
begrepp; som exempelvis när prövningen sker mot normalt förekommande 
arbete.  
 
Lösningen på AFU-arbeten detta har blivit att ta fram bredare 
förmågekategorier. Dessa kan ses som hopslagna ICF-kategorier. AFU-
kategorin ”Fysisk styrka och rörlighet” omfattar exempelvis ICF-kategorier 
som ”Att gå” och ”Att böja sig” m.fl. Studier av SLU/TMU-utredningar visar 
på att nedsättningar i dessa ”smalare” ICF-kategorier ofta uppträder samtidigt i 
kluster som väl motsvarar de bredare AFU-kategorierna. Vinsten med de 
bredare AFU-kategorierna är bl.a. att de kan relateras till beskrivningar av krav 
på aktivitetsförmåga som olika yrkesområden ställer. Det är dock angeläget att 
säkra en koppling till ICF. Både på individuell ärendenivå och på en mer 
övergripande vetenskaplig nivå. En förändring från det tidiga pilotinförandet 
2011 är bl.a. att aktuell bedömningsläkare nu ska ange vilka ICF-kategorier 
som bedöms vara centrala för en viss förmågebestämning13.  

3.11 Krav på medicinskt relaterade förmågor i olika yrkesområden. 

Inom ramen för arbetet med AFU har ett kunskapsmaterial gällande vilka krav 
på medicinskt relaterade förmågor som vanliga arbeten på arbetsmarknaden 
ställer (40) utvecklats. Detta bl.a. med utgångspunkt i omfattande data från 
amerikanska arbetsmarknadsdepartementet (41, 42) och i samarbete med bl.a. 
Arbetsförmedlingen, landets arbets- och miljömedicinska institutioner och ett 
stort antal företagsläkare. Nivåer för krav har formulerats för samma åtta 
förmågekategorier som ingår i de profiler som de försäkrades förmågor 
beskrivs med. Individers värden kan på så sätt relateras till de krav som 
normalt förekommande arbeten ställer. 
 
Försäkringskassan har under 2012 fortsatt att utveckla materialet. Bl.a. har 
skrivningar om möjligheter till anpassning utvecklats. Materialet har i 
förankringssyfte vid olika tillfällen presenterats och diskuterats: bl.a. med 
representanter för arbetsmarknadens parter och patientföreträdarorganisationer. 
Tillsammans med Arbetsförmedlingen har en plan för fortsatt validering och 
förvaltning av kunskapsunderlaget (45) tagits fram. 
 I övergripande skrivningarna klargörs (bl.a. med beaktande av att företrädare 
för arbetsmarknadens parter har framfört farhågor om att materialet ska få en 
för ”fyrkantig” och styrande (75) effekt) att materialet inte har någon 
självständig juridisk status och att det ska användas som underlag för 
bedömning om vad som kan anses vara rimligt och vad som kan anses vara 
mindre rimligt. Det klargörs bl.a. mycket tydligt att en individuell bedömning 
alltid ska göras. Detta exemplifieras b.la. med att individer ska ses som 
försäkrade i ”befintligt skick”, exempelvis så att kvarstående begränsningar 
från tidigare sjukdom/skada i många fall kan spela roll vid en senare 
bedömning med annan huvudorsak. I skrivningarna klargörs att 
sjukförsäkringens grund är att bistå med ekonomisk grundtrygghet vid nedsatt 
arbetsförmåga på grund av sjukdom eller skada och det är därför rimligt att 
iaktta ett försiktighetsbaserat förhållningssätt. De individer som har 
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nedsättningar av ett slag som gör att de inte klarar de grundläggande krav14 
som alla normalt förekommande arbeten ställer, förutsätts ha så väl 
dokumenterade begränsningar att de inte blir föremål för AFU. För övriga kan 
ett försiktighetsbaserat förhållningssätt komma till uttryck på flera olika sätt, 
bl.a: 
 

 Om det när individens förmågeprofil relateras till referensmaterialet visar sig 
att det i referensmaterialet inte finns något yrkesområde där mönstret för 
tolerans överstiger de nedsättningar individens förmågeprofil innehåller 
(individen har nedsättningar som är större än toleransen) så måste detta 
beaktas och i normalfallet leda till bedömningen att individen har nedsatt 
arbetsförmåga i ett normalt på arbetsmarknaden förekommande arbete. Om 
bedömningen trots detta blir en annan bör detta motiveras.  

 
 När förmågeprofiler faller ut så att det i referensmaterialet endast finns något 

enstaka, eller ett fåtal yrkesområden, som individen med betydande 
tveksamhet, och med värden som systematiskt ligger på maximal tolerans nivå 
(”på gränsen”), motsvarar måste detta beaktas och öppet värderas. Vid en 
”mycket stor”, eller flera ”stora” nedsättningar, i individens förmåga, måste 
matchningen gentemot referensmaterialet ske med extra försiktighet. 
Förhållandet måste beaktas och kommenteras.   

 
 Om värdering/analys av sjukdomsbilden ger anledning att anta att 

förmågeprofilen inte fullt ut lyckas fånga alla nyanser i individens 
nedsättningar (att profilen därmed uttrycker en förmåga som värderas ligga 
något i ”överkant” snarare än tvärtom) måste detta beaktas. 

 
Initialt var ambitionen att beskriva krav som arbeten på reguljär 
arbetsmarknad ställer. Riksdagen har sedan dess beslutat byta 
arbetsmarknadsbegrepp till sådant förvärvsarbete som är normalt 
förekommande på arbetsmarknaden (43). Inom ramen för uppdraget har 
Försäkringskassan också redogjort för vilken betydelse olika 
arbetsmarknadsbegrepp har i sammanhanget (44). Försäkringskassans 
bedömning av arbetsförmåga sker längs en glidande skala av anpassning. 
Bedömning gentemot ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete 
innebär bedömning gentemot arbeten ”som innebär krav på normal prestation 
där ringa eller ingen anpassning kan väntas förekomma”.  Ett arbete som är 
”fysiskt lättare, icke ryggbelastande halvtidsarbete med begränsad 
stressexposition”(76) kräver, enligt en dom i högsta förvaltningsdomstolen, en 
för hög grad av anpassning för att kunna sägas vara ett på arbetsmarknaden 
normalt förekommande arbete. Försäkringskassan har sedan begreppet infördes 
säkerställt att kunskapsunderlaget är förenligt med rättspraxis. Kravnivåerna i 
materialet bedöms inte beskriva anpassade arbeten. Försäkringskassans 
bedömning är exempelvis att det inte finns några beskrivningar som samtidigt 
uttrycker stor tolerans för förmågor relaterade till fysiska nedsättningar och stor 
tolerans för förmågor relaterade till mentala funktioner i form av minne, 
inlärning, koncentration, exekutiva funktioner och psykisk uthållighet. 
Försäkringskassan konstaterar att det referensmaterial som tagits fram väl 
motsvarar det återinförda arbetsmarknadsbegreppet ”normalt på 
arbetsmarknaden förekommande arbete”.  Försäkringskassans uppfattning är 
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att det är en begränsad skillnad mellan de två begreppen och att 
kunskapsunderlagets beskrivningar av krav på medicinskt relaterade förmågor 
uttrycker de som gäller för ett normalt på arbetsmarknaden förekommande 
arbete.  

3.12 Reliabilitet i beslut utifrån de nya underlagen. 

En central ambition med regeringsuppdraget är att öka rättsäkerheten och 
enhetligheten vid prövning av arbetsförmåga. De uppföljningar som 
Försäkringskassan gjort talar för att beslutsunderlagens kvalitet ökar avsevärt 
med AFU jämfört med underlag utan AFU.  I en studie där erfarna 
Försäkringsmedicinska rådgivare bedömt samtliga AFU-ärenden från hösten 
2011 med AFU respektive utan AFU var andelen underlag som bedömdes ha 
”Hög kvalitet” mellan 30 och 40 procent högre med AFU än motsvarande 
ärende utan AFU (46). Det samma gäller för jämförelser med en framlottad 
kontrollgrupp. 
 
Underlagens kvalitet är en mycket viktig förutsättning för att 
Försäkringskassans handläggare ska kunna fatta väl avvägda beslut som på ett 
bra sätt kan motiveras och förklaras. En utgångspunkt i projektet är dock att 
insikter i vilken utbildning, kompetensutveckling och instruktioner som behövs 
hos Försäkringskassans handläggare, för att underlaget ska kunna användas 
optimalt, är lika angelägna. Ett bra användande av underlaget bör leda till en 
högre grad av samstämmighet mellan bedömare15. Graden av reliabilitet 
avseende beslut fattade med den nya metoden är en faktor som måste följas. 
 
Under hösten 2012 genomfördes ett test där två handläggare vid landets alla 
LFC (totalt 100 handläggare) valdes ut för att på grundval av anonymiserade 
beslutsunderlag från det första införandet av AFU under hösten 2011 bedöma 
ärendena (47). Varje handläggare fick fatta fiktiva beslut i åtta ärenden. Dessa 
var valda bl.a. utifrån att de representerade olika typer av ärenden och olika 
typer av utfall. Utfallet antyder att det finns en betydande variation i 
bedömningarna även när AFU används. Samstämmigheten i besluten varierar 
utifrån enskilda ärendens karaktär. Resultaten visar att enhetligheten är större 
när: a) en majoritet av bedömarna anser att rätt till sjukpenning finns, b) när 
individen saknar anställning (och särskilda skäl inte kan anföras), c) när det 
inte finns tveksamheter avseende underlagens kvalitet, d) när bedömarna mer 
tydligt och uttalat tycks ha relaterat underlaget till referensmaterialet avseende 
yrkesområdens krav på medicinskt relaterade förmågor.  
 
Försäkringskassans slutsats är att behovet av utbildning och kompetenshöjning 
avseende bedömning och beslutsfattande generellt (inte bara i AFU-
sammanhang) är betydande och att oönskad variation kan minskas. 
Försäkringskassans uppfattning är att AFU ger goda förutsättningar för detta. 
Den information som krävs för bedömning av om ”särskilda skäl” kan vara 
aktuella (tidsbestämda prognoser etc.) måste så långt det är möjligt finnas med 
i underlaget, att användandet av det lagutrymmet (se nedan) måste aktualiseras 
och tydliggöras, samt att underlag med tveksam kvalitet ska kompletteras 
snarare än användas som ”svårvärderade” beslutsunderlag. 
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Bedömningsverktyget, inklusive kunskapsunderlaget avseende yrkesområdens 
krav på medicinskt relaterade förmågor måste användas. Om det används i 
enlighet med den försiktighetsprincip som definieras i materialets övergripande 
skrivningar (och som redovisas i tidigare avsnitt) bör detta leda till ökad 
enhetlighet. 

3.13 Särskilda skäl 

Sjukpenning kan beviljas på grundval av ”särskilda skäl”. För detta krävs dels 
att arbetsförmågan är nedsatt i det arbete individen har, dels att det är stor 
sannolikhet att den försäkrade kan återgå i arbete hos arbetsgivaren i samma 
omfattning som innan, senast inom 365 dagar från sjukfallets början. Det ska 
av det medicinska underlaget framgå att det finns en välgrundad anledning för 
antagandet och en tidplan för när så kan förväntas ske. Det kan till exempel 
vara fallet när den försäkrade väntar på, eller nyligen har genomgått en 
operation som enligt vetenskap och beprövad erfarenhet med stor sannolikhet 
leder till att arbetsförmågan återställs. Särskilda skäl bör endast beaktas vid 
tydliga diagnoser. (Vid mer diffusa diagnoser kan det vara svårt att ha en 
välgrundad uppfattning om att en viss terapi har önskad effekt eller vilket 
läkningsförlopp som kan förväntas) (48).  
 
Om användande av AFU leder till att arbetsförmåga lättare kan identifieras, 
och om det i sin tur leder till fler bedöms ha arbetsförmåga i relation till ett på 
arbetsmarknaden normalt förekommande arbete, så kommer detta 
ofrånkomligen att leda till att frågor om användande av ”särskilda skäl”, att öka 
i antal och betydelse. Reliabilitetstestet antyder att användandet av ”särskilda 
skäl” är en källa till variation. Ambitionen är att AFU-underlaget ska innehålla 
relevant information för att ge förutsättningar för enhetlighet i dessa 
bedömningar. Dimensionen har dock inte varit i direkt fokus i utvecklingen av 
bedömningsverktyget eller i utbildning och information kring det.  
Kvalitetsvinsterna vid användning av AFU kan antas vara större vad avser 
information om aktivitetsförmåga än avseende information rörande 
förutsättningar att återvända i det egna arbetet. Relevant information – 
medicinsk prognos, förutsättningar för anpassning av individens arbete, 
individens egen motivation, prognostiserad tidpunkt för återgång – allt det 
efterfrågas, men uppgifterna tas, och/eller redovisas, inte i adekvat 
utsträckning. Försäkringskassan måste bli tydligare i sina instruktioner till 
bedömningsläkarna på den här punkten och handläggare måste tillbakavisa 
underlag som inte ger adekvat stöd. Uppenbart är också att den information 
som finns i underlag värderas olika av olika handläggare. Det finns goda skäl 
att granska och diskutera hur bevekelsegrunderna för detta ser ut. 

3.14 Val av ärenden 

En central framtida fråga är vilka, och hur många, ärenden som det är 
meningsfullt att göra AFU i. Försäkringskassans utredningsskyldighet anger att 
varje ärende ska utredas som dess beskaffenhet kräver. Vare sig mer eller 
mindre. Men hur klargörs ett ärendes beskaffenhet och hur görs värderingen av 
när beskaffenheten talar för det ena eller det andra. Intervjuer med specialister 
vid berörda LFC i Region Skåne och Västra Götalandsregionen antyder att man 
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generellt är ovan vid att reflektera över de ärenden som passerar 180 dagar. 
Intervjuerna antyder att man ofta inte ser detta som ärenden där besluten kan 
vinna i kvalitet via en fördjupad utredning. Upplevd tidsbrist och val att 
prioritera andra uppgifter kan spela in. Tidiga signaler från försöken under 
2012 i Västra Götalandsregionen och Region Skåne talar dock för att ett flertal  
långa komplicerade sjukfall, bättre lämpade för TMU, kommit med i urvalet 
2012. Att så inte sker måste säkras inför nästa fas 2013. 
 
Fördjupade utredningar görs idag i ett mycket litet antal ärenden inför dag 181. 
Antaganden om optimal volym/andel är svåra att göra. Inför försöket 2012 togs 
initiativ till lokala identifikations-/valprocesser vid berörda LFC för att få fram 
ärenden för AFU. Detta ledde flera fall ledde till att ärenden där rätt till 
sjukpenning saknades ”upptäcktes”, vilket talar för att förhållningssättet i vissa 
fall kan vara mer aktivt och reflekterande. De ärenden som berörda 
handläggare valt för AFU uppvisar ett brett spektrum. Vanliga 
sjukdomstillstånd är smärttillstånd, utmattningstillstånd, samt 
funktionspåverkade knän/axlar (vissa yrken) och samsjuklighet. Vanliga 
kategorier försäkrade är unga med psykiska problem och människor med lång 
sjukdomshistoria. Man förefaller att delvis ha gått på vad man betecknar som 
”magkänsla”. Man har sökt identifiera ”riskärenden”. De intervjuade 
specialisterna uppskattade ett behov motsvarande ca tio (10) ärenden per LFC 
och månad (relativt nära tidigare angivna prognoser). Detta kan vara ett 
lämpligt antal att ha som initial målsättning. En hypotes är att upplevt behov 
kan öka om handläggare börjar uppfatta att man i vissa fall fatta andra och mer 
välgrundade beslut med AFU än vad man skulle gjort utan. Detta kan dock 
antagligen vara svårt att uppfatta. Det handlar förmodligen delvis om synen på 
det egna arbetet och på hur framgång definieras. Mätbara mål och möjligheter 
till kvalitetsjämförelser skulle i detta sammanhang vara av stort värde.  
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4. Införande och implementering av AFU 
 
Det behov av fördjupade medicinska utredningar som i vissa situationer finns 
har genom åren hanterats på flera mycket olika sätt. Inget av dem har varit 
utan brister. Dagens system bygger på att samtliga landsting/regioner 
ansvarar för att ta fram underlag. Försäkringskassan föreslår en utvecklad 
variant av detta för AFU. Den utvecklade varianten bygger på att vissa 
landsting/regioner tar ett regionalt ansvar med utgångspunkt i de 
sjukvårdsregioner som finns. Erfarenheter från de två pilotförsök som hittills 
genomförts visar att en gradvis implementering i anpassad takt ger möjligheter 
till uppföljning och justeringar. Erfarenheterna talar också starkt för att 
grundlig utbildning och kompetenshöjning av bedömare (läkare och andra 
yrkesgrupper) och Försäkringskassans handläggare är avgörande för att 
metoden ska användas rätt.  
 
En grundläggande faktor i sammanhanget är relationen mellan den aktör som 
står för den medicinska bedömningen och den aktör som står för de 
försäkringsmässiga besluten. De två har olika kompetenser, ansvar och roller.  
Ju mer direkt kontroll försäkringsgivaren har över den medicinska bedömaren, 
ju mer ”användbara” 16 kan bedömningarna förväntas bli, samtidigt som 
”användbarheten” är beroende av att bedömaren gjort en autonom värdering, 
som han eller hon på professionella grunder kan stå för. Graden av beroende 
bedömaren har gentemot försäkringsgivaren torde kunna beskrivas längs en 
skala där ett rent anställningsförhållande innebär högst beroende och 
finansiering via upphandlande tredje part (annan aktör än Försäkringskassan) 
innebär minst beroende. I andra länder beskriver systemen ofta någon form av 
balans mellan bedömarens autonomi och beställarens kontroll (49). AFU bygger 
på en tydlig uppdelning (50).17 Arbetet med att vidareutveckla metoder att 
bedöma arbetsförmåga har utgått ifrån förutsättningen att bedömarna inte ska 
vara anställda vid Försäkringskassan (1).  
 
Inom ramen för Försäkringskassans, (och tidigare Riksförsäkringsverkets), 
arbete med fördjupade medicinska utredningar, har sättet utredningarna 
genomförts på under ett relativt begränsat antal år genomgått betydande 
förändringar (51-53). Så sent som 1999 hade Riksförsäkringsverket exempelvis 
egna sjukhus för detta ändamål. Fr.o.m 2010 ansvarar landstingen18 för att 
tillhandahålla samtliga de medicinska underlag som Försäkringskassan behöver 
antingen via anställda läkare/team eller via upphandlade sådana. Detta 
inkluderar fördjupade medicinska utredningar i form av Särskilt läkarutlåtande 
(SLU) och Teambaserad medicinsk utredning (TMU)19.  
 
Inget av de olika system som prövats har varit utan svagheter.20 Det gäller även 
det som nu råder21. En av tankarna är att det ska medföra ett generellt högre 
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ansvarstagande för, och en högre kompetens gällande, sjukförsäkringsfrågor22 
inom hälso- och sjukvården. Samtliga landsting tycks på ett rimligt 
tillfredställande sätt ha klarat av uppdraget,23 men flera representanter uttalar 
att man upplever att man i princip bara tagit över en upphandlarroll som endast 
medfört administrativt merarbete 24(54-56).  
 
Det är skillnad på rollen som behandlare och rollen som försäkringsmedicinsk 
bedömare. Den senare rollen kan upplevas som främmande och obekväm för 
människor (och därmed även för organisationer) som normalt formar sitt 
professionella engagemang kring behandlingsrelationer. Värdet med att lyckas 
integrera en försäkringsmedicinsk specialistkompetens i ett sådant engagemang 
kan dock antas vara stort. Ett argument för att fortsätta att bygga på ett 
landstings/regionansvar är att människor har stort förtroende för hälso- och 
sjukvården; ett annat är tanken att det kan leda till en långsiktig 
försäkringsmedicinsk kompetensbyggnad. Om man lyckas hitta konstruktiva 
sätt att förena behandlar- och bedömarrollen skulle detta kunna medföra hög 
utredningskvalitet och bedömningar som vinner respekt. Det har vidare ett 
uppenbart värde att kunna utnyttja, och helst vidga, de resurser och den 
kompetens25 som landstingen omfattar26.  De privata aktörer som tidigare 
bidrog med utredningar förefaller vara en underutnyttjad resurs. 

4.1 Prognoser/volymer 

AFU är utvecklat med utgångspunkt i existerande utredningsformer 
(SLU/TMU). Fokus ligger på sjukfall som blir 181 dagar och handlar i första 
hand om rätt till sjukpenning.27 TMU och till stor del även SLU har i första 
hand beställts för långa sjukfall (ofta många år) och ofta vid ansökan om sjuk- 
eller aktivitetsersättning28.  Detta innebär att utredningsformerna initialt har 
delvis olika målgrupper. På kort sikt ersätter inte AFU det behov som TMU 
tillfredsställer. SLU-utredningar bör dock relativt snart kunna ersättas av AFU. 
AFU:s psykiatriska intervju (57) och möjligheterna att använda 
neuropsykologiska test kan förhoppningsvis begränsa den negativa betydelsen 
av bristen på psykiatriker. 
 
På medellång sikt bör en betydande del av de idag sena bedömningarna ersättas 
av AFU:s tidigare bedömningar29 och på längre sikt bör utvecklingen gå emot 
att det bara finnas en utredningsform. Förutsättningar för detta är dock att 
bedömningsverktyget på olika sätt kompletteras samt att landstingen i god tid 
involveras i dialog kring de omställningar som kan bli nödvändiga. 
 
Prognoser avseende volymer är mycket osäkra.30Utvecklingen av 
sjukpenningfall som blir längre än 180 dagar (62 000 år 2011) har under några 
år ökat, men förväntas börja sjunka och för kommande år hamna under 60 000 
(58). Försäkringskassan har tidigare uppskattat att ca 20 procent av underlagen 
inför dag 181 inte håller fullgod kvalitet (59).  I det första begränsade införande 
av AFU som gjorts under hösten valde berörda handläggare ut i snitt ca 40 
procent av ärendestocken med aktuell tidslängd.31 Det skulle tala för ett behov 
på över 20 000 utredningar. Tidigare erfarenheter visar dock att efterfrågan 
överskattats32. I den utveckling som skissas nedan når antalet fördjupade 
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utredningar en topp 201533 för att därefter börja minska. Uppskattningarna 
utgår ifrån att ett fullt utbyggt AFU (om och när AFU kan ersätta SLU och 
TMU) antas ligga på ca 13 - 16 000 utredningar. Beroende bl.a. på upplevd 
kvalitet hos verktyget, och tidpunkt när AFU är utvecklad för att användas vid 
exempelvis bedömning av sjukersättning, kan förflyttningen från TMU/SLU gå 
fortare eller långsammare. En osäkerhet som tydligare måste analyseras är 
vilka krav de större volymerna skulle ställa på Försäkringskassans 
kundmötesorganisation. 
 
 
 
Tabell 1. Uppskattning av volymer TMU, SLU, AFU 
 
   2013 

 
  2014   2015   2016 

TMU/SLU  
 

 7 000  5 500  4 000  2 000 

AFU 
 

 1 500  6 000 10 000 12 000 

Totalt 
 

 8 500 11 500 14 000 14 000 

 

4.2 Utbildning  

Försäkringskassan bedriver sedan 200334 utbildning av SLU-läkare (60). Under 
åren 2003 till 2008 hölls ca tio femdagarskurser per år och ca 800 läkare 
utbildades (61) Dåvarande SLU-läkares roll var väsentligt annorlunda än 
dagens.  Även sjukförsäkringens regler var annorlunda. (Ofta handlade det 
exempelvis om förmåga att utföra arbete hos ordinarie arbetsgivare). Detta 
avspeglades i utbildningen som bl.a. bestod av utbildning i mötet med 
patienten. År 2008 tog Försäkringskassan ett mer samlat grepp om 
utbildningarna (61).  Den nya inriktningen hade fokus att försöka bidra till mer 
standardiserade, mer lika, bedömningar. Antalet kurser (3 till 6 per år) har varit 
avhängigt efterfrågan. Alla SLU/TMU-behöriga läkare erbjuds nu också en 
årlig uppföljningsutbildning och från och med 2010 anordnar 
Försäkringskassan också grundläggande utbildning i försäkringsmedicin för 
sjukgymnaster, psykologer och arbetsterapeuter. 
 
Hösten 2012 genomfördes fyra två-dagars utbildningar i AFU för SLU/TMU 
behöriga läkare, arbetsterapeuter, psykologer och sjukgymnaster i Region 
Skåne och Västra Götalandsregionen. En nyhet mot tidigare var att alla berörda 
professioner fanns med i samma utbildningsgrupper. Utvärderingar visar att det 
finns mycket att förbättra både vad gäller utbildningens uppläggning och 
innehåll, men kursledningens uppfattning är att innovationen med 
professionsblandade utbildningsgrupper har förutsättningar att falla mycket väl 
ut. 
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Under ett uppbyggnadsskede kan möjlighet att välja alternativa 
utbildningsformer för AFU ha ett värde. Försäkringskassan kan se tre 
alternativ: en påbyggnadsutbildning för redan SLU/TMU-kompetenta (två 
dagar), en ”grund-AFU-utbildning” (för icke-SLU/TMU-kompetenta) som 
omfattar tre dagar och bestå av försäkringsmedicinsk grund35  halva tiden och 
AFU-utbildning andra hälften, samt en integrerad utbildning där AFU 
introduceras som en del av de existerande SLU/TMU-utbildningar som 
genomförs.   
 
Idag finns ca 250 ”behöriga” SLU/TMU-läkare (innebär bl.a. att man fullföljt 
Försäkringskassans fördjupningsutbildningar) och ca 430 ”behöriga” 
sjukgymnaster/psykologer/arbetsterapeuter. Hur många som används för 
utredningar är oklart.36Den relativa ärendebelastningen samt vad som är 
optimala nivåer är också oklart. Med ett antagande om att dagens bedömarkår 
är rimligt väl anpassad för den belastning som finns (ca 6 - 7000 ärenden), och 
att den befintliga kåren långt ifrån nyttjas fullt ut37 (uppskattningsvis kanske 
drygt hälften, dvs. ca 130) får vi en ärendebelastning om 30 - 50 ärenden per 
bedömningsläkare. Med samma belastning skulle 16 000 ärenden (SLU, TMU 
och AFU) kräva totalt ca 400 aktiva bedömningsläkare. Till detta kommer 
behov av 100 – 150 vardera av yrkeskategorierna psykolog, arbetsterapeut och 
sjukgymnast. Hur många av dessa som i praktiken existerar som outnyttjad 
resurs är oklart. 
 
Ett införande av AFU förutsätter interna utbildningsinsatser för 
Försäkringskassans handläggare.38 Stor vikt kommer därför att läggas vid 
utbildning inför implementeringen av AFU39 och utbildningsinsatserna 
kommer bl.a. att ta sikte på att skapa förståelse för skälen till varför AFU bör 
beställas i ett ärende, vid vilken typ av ärenden där en AFU bör beställas, hur 
underlaget ska tolkas, hur en bedömning av arbetsförmåga ska göras och hur 
underlaget kan användas i den fortsatta handläggningen.   
 
Ett begränsat antal (åtta stycken) Lokala Försäkringscenter (LFC) berördes av 
införandesteg två under hösten 2012.  Utbildningsinsatsen riktades i huvudsak 
till specialister och handläggare (ett trettiotal individer) speciellt utsedda att 
ansvara för implementeringen inom respektive LFC. De utbildade personerna 
hade i uppdrag att förmedla informationen vidare på respektive kontor.  
Under 2013 kommer metoden att implementeras på samtliga LFC, dvs. på 
ytterligare ca 50 kontor, och de utbildningar som ska genomföras inför ett 
fullskaligt införande kommer också att involvera ett 70-tal särskilt utsedda 
handläggare.  
 

4.3 Västra Götaland och Region Skåne hösten 2012 

Under våren 2012 gjordes överenskommelser med två regioner – Region Skåne 
och Västra Götalandsregionen – om att under senhösten 2012 genomföra ett 
begränsat antal (100 + 100, total 200) aktivitetsförmågeutredningar (62). Det 
finns flera syften/motiv med försöken 2012. Där syftet med det första 
införandet i stort sett uteslutande var att säkra kvaliteten i själva metoden och 

W
im

i 2
00

5 
FK

90
01

0_
00

3_
G

 
W

im
i 2

00
5 

FK
90

01
0_

00
3_

G
 



 
 

 
 
22 (51) 

 Datum Diarienr 
HK (4100) 
Jan Larsson,  

2013-01-14 088713-2010 

 

 
  

 

dess användande så ligger fokus i detta andra implementeringssteg lika mycket 
på administrativa, logistiska och finansiella aspekter40. I detta ingår 
utvecklandet av utbildningsinstatser riktade till bedömare (läkare, 
arbetsterapeuter, sjukgymnaster, och psykologer) och handläggare, samt att i 
villkor och system utveckla ett samarbetsklimat som skulle kunna utvecklas i 
riktning mot en hållbar plattform för en regionalisering av verksamheten. 
 

4.4 Vidgad försöksverksamhet 2013 

Försäkringskassans ambition är att försöken med AFU vidgas under 2013. En 
förutsättning för detta är dels att Region Skåne och Västra Götalandsregionen 
är villiga att fortsätta försöken i större omfattning under 2013, dels att nya 
landsting/regioner är villiga att gå in i den utvidgade försöksverksamheten. En 
utvidgad försöksverksamhet förväntas utgå ifrån överenskommelse mellan 
Sveriges Kommuner och Landsting och Socialdepartementet i vilken 
ersättningsnivåer och finansiering regleras. Medel kan sedan administreras 
(uppföljning, beräkning och utbetalning) av Försäkringskassan enligt en modell 
som i stort följer den som gäller för SLU/TMU utifrån de kvalitets- och 
leveransvillkor som Försäkringskassan och berörda landsting/regioner är 
överens om. På längre sikt är ambitionen att det ska finnas tillräckligt med 
landsting/regioner, med tillräckligt stort upptagningsområde och tillräcklig 
samlad kapacitet, för att motsvara det nationella behovet av fördjupade 
utredningar. En ambition är de ska sammanfalla med de sjukvårdsregioner som 
etablerats. Volymen bör anpassas med följsamhet till det individuella 
landstingets möjligheter till en välbalanserad kapacitetsuppbyggnad. 
Fortfarande gäller att bedömningar bara kan göras för landstingets/regionens 
egna invånare. (Först 2014 kan det bli aktuellt med en lagändring som gör att 
upptagningsområdet kan vidgas). 
 
En av flera kritiska faktorer är vilken belastning som landstingen/regionerna 
klarar av utan att det inverkar negativt på ordinarie kärnverksamhet. 
(Ambitionerna i riktning mot en vidgat och fördjupad försäkringsmedicinsk 
kompetens är ju det motsatta: att kärnverksamheten ska vinna på en generellt 
sett effektivare sjukskrivningsprocess). Försäkringskassan ser flera olika 
tänkbara möjligheter att skapa hållbara strukturer och villkor som klarar 
förväntade volymer. En sådan möjlighet är att inventera och i nätverk knyta 
upp de resurser, i form av exempelvis företagsläkare (eller annan kompetens 
med tidigare erfarenhet av fördjupade utredning som inte är direkt anställd i 
landstinget/regionen) som finns. Försäkringskassan har tidigare visat att bara 
en begränsad del av de läkare som genomgått Försäkringskassans tidigare 
utbildningar använts för SLU/TMU.  
 
Ytterligare en faktor som en utvidgad försöksverksamhet måste adressera är 
behovet av en effektiv kvalitetssäkring. Försäkringskassan har uppfattningen 
att kriterier och riktlinjer kring beställningar, leveranstider och liknande bör 
diskuteras med iakttagande av de praktiska och logistiska förutsättningar som 
råder. Om det finns rimliga villkor som kan underlätta landstingen/regionernas 
möjligheter att klara stora volymer och minska de negativa effekterna av 
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variationer bör dessa övervägas. Ett område där flexibilitet och tolerans från 
Försäkringskassans sida däremot inte ska öka, utan snarare minska, är kraven 
på hög kvalitet i genomförande av AFU och utfärdande av intyg. Metoder och 
system för att garantera detta måste utvecklas och implementeras. En del av 
detta kan vara ett ”faddersystem” där en bedömares fem första AFU-underlag 
granskas av en tilldelad försäkringsmedicinsk rådgivare med stor erfarenhet 
och som ger tydlig och direkt återkoppling. 
 
 
 
 

5. Utvärdering av införandet av nya metoder för 
bedömning av arbetsförmåga inom sjukförsäkringen 
 
Försäkringskassans ambition är att grundligt följa upp, utvärdera och vid 
behov revidera de nya metoderna och det sätt de används på. Initialt handlar 
det om att fånga erfarenheter från den försöksverksamhet som startats 2012 
och som förväntas utvidgas under 2013. En gradvis utbyggnad, delvis styrd av 
höga utbildnings- och kompetenskrav på metodens användare, medför att 
implementeringen antar formen av ett naturligt experiment. Med ökade 
volymer av AFU kommer analyser av både metodteknisk och 
försäkringsutfallsmässig karaktär, som i dagsläget inte är möjliga, att kunna 
göras. 
 
Storskaligt användande av nya metoder för bedömning av arbetsförmåga inom 
sjukförsäkringen kräver mycket resurser och kan få stor betydelse för 
sjukförsäkringen och för de försäkrade. Ambitionerna är också långtgående.  I 
uppdraget från regeringen talas bl.a. om ökad enhetlighet, ökad rättsäkerhet, 
och ökad delaktighet bland de försäkrade (1). Det är lätt att argumentera för att 
detta måste utvärderas brett och med hög vetenskaplig kvalitet.  I det följande 
beskrivs några tankar om vad en sådan utvärdering skulle kunna omfatta: från 
basala administrativa frågeställningar som hur väl metoderna implementerats, 
och om hur de rent praktiskt och logistiskt fungerat, till mer svårfångade frågor 
som handlar om effekter för de försäkrade och för förtroendet för 
sjukförsäkringen. 

5.1 Erfarenheter från Västra Götalandsregionen och Region Skåne  

Under hösten 2011 genomfördes ett hundratal AFU:n i de fyra regioner 
Försäkringskassans verksamhet är indelad i. Uppföljningen av införandet var i 
första hand orienterad mot att få en bild av hur själva innehållet i det nya 
bedömningsverktyget togs emot och vad det gav för utfall i termer av 
beslutsunderlagens kvalitet, bedömningsläkarnas förutsättningar för ett 
effektivt möte, samt de försäkrades upplevelse av bemötandet och 
beskrivningar av de försäkrades förmågor. Försöket genomfördes styrt och 
monitorerat från projektledningen vid Försäkringskassans huvudkontor.  Själva 
administrerandet av AFU fick därmed en något artificiell prägel. 
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Hösten 2012 genomfördes ett andra försök i Västra Götaland och Region 
Skåne. Detta försök var tänkt att mer spegla de verkliga logistiska 
förutsättningar som AFU måste fungera i. Det betyder att intresse ägnades 
frågor, som enkelt uttryckt, handlade om vad som fungerar bra och vad som 
fungerar mindre bra när bedömningsverktyget användes i en administrativt 
komplicerad verklighet. Några av dem är: 
 

 Vilka ärenden har valts för AFU? På vilka grunder? I vilken typ av 
urvalsprocess? Vilka förändringar av urval och urvalsprocess skulle vara 
önskvärda?  

  
 Hur har beställningar och beställningsrutiner (tidsramar, information till de 

försäkrade, språk- och tolkfrågor, avbokningar etc.) fungerat? Hur har 
kommunikation och dialog mellan Försäkringskassan och 
bedömare/regionföreträdare fungerat?  

 
 Hur har de olika delmomenten i den grundläggande utredningen fungerat? Har 

något upplevts ha övervikt respektive undervikt? Har den relativa tidsåtgången 
varit rimlig?  

 
 Hur har användandet av utvidgad utredning fungerat? På vilka grunder har 

man valt att använda eller inte använda utvidgad utredning? Hur har de olika 
”testpaketen” fugerat praktiskt? Har de haft rätt omfattning? Har de gett 
tillfredställande information? 

 
 Hur ser man på underlagens kvalitet och användbarhet vid beslut? Hur har 

behovet av komplettering varit? Hur har det fungerat? Vad ser man för 
kompetens och utvecklingsbehov? 

 
Projektledningen har under 2012 tillsammans med avdelning Analys och 
prognos vid Försäkringskassan tagit fram en plan för hur införandet av AFU 
ska följas upp och utvärderas. Vad gäller införandet hösten 2012 innehåller 
utkastet till plan en intervjustudie riktat till berörda handläggare vid LFC, 
berörda bedömande läkare/representanter för andra kompetenser, samt berörda 
nyckelpersoner i de båda regionerna.  

5.2 Försäkringskassans linjeorganisation efter januari 2013 

Försäkringskassans avsikt är att snarast ta fram förslag på hur en stabil, 
långsiktig förvaltningsorganisation för hantering av AFU kan se ut. Samtidigt 
som AFU så snabbt som möjligt bör bli en etablerad del i det ordinarie arbete 
vid enheten för försäkringsprocesser, så är inställningen att en särskild 
uppmärksamhet bör ägnas utveckling av, och de erfarenheter som kan vinnas 
via, den praktik kring AFU som växer fram. Ambitionen är att kontinuerligt 
samla information och vid behov justera metoden och dess användande.  

5.3 Planering för vetenskaplig utvärdering av AFU  

Försäkringskassans ambitioner med utvärderingen har ett kortsiktigt och ett 
långsiktigt perspektiv. På kort sikt är utvärderingens syfte att ge information 
som kan användas till att korrigera och utveckla metoden och dess användande. 
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På lite längre sikt – när det bl.a. kan handla om att belysa effekter i termer av 
upplevd rättssäkerhet och förtroende för sjukförsäkringen – kan det inte 
uteslutas att utvärderingens resultat kan ge anledning att väcka frågor om 
metodens grundidé.  
 
Försäkringskassans ambition är att utvärdera AFU så bra som det är möjligt. 
Önskvärt vore att kunna göra randomiserade kontrollerade studier (och detta 
bör inte lättvindigt avfärdas) men mycket talar för att det mest realistiska är att 
i stället dra fördel av att de nya metoderna förväntas implementeras i ett 
moderat tempo och i vissa geografiska områden före andra. Införandet tar på så 
sätt formen av ett ”naturligt experiment” som, åtminstone teoretiskt, anvisar 
möjligheter att studera effekter av AFU i förhållande till övriga 181-
dagarsbedömningar. En nationell implementering kan dock knappast ses som 
ett ”förbehållslös” test. Försäkringskassans uttalade uppfattning är att metoden 
har betryggande kvaliteter. Det betyder inte att den är perfekt. När användandet 
nått lite större volymer kommer det att möjliggöra analyser som innan dess inte 
är möjliga. 

5.4 Implementering och försäkringsadministration 

Att införa nya metoder tar tid, kostar mycket resurser och går emellanåt inte 
helt enligt plan. Forskning visar att möjligheterna till att utvärdera nya metoder 
ofta hämmas av det faktum att metoderna inte använts i avsedd utsträckning 
och/eller på avsett sätt. Kompetens hos användaren är ofta en absolut 
förutsättning för att nya metoder ska nå framgång, men forskningen säger att 
det är ett missförstånd att utbildning i sig leder till ett avsett användande (63-65). 
Många andra faktorer spelar normalt in; faktorer som har med den praktiska 
vardagen att göra: Upplevd nytta är en sådan faktor, upplevd praktiskt 
användbarhet en annan.  
 
De vetenskapliga erfarenheter som finns torde i stor utsträckning vara 
applicerbara på införandet av AFU. Man kan välja att se det på två sätt: 
Antingen betraktar man implementeringsvillkoren som ”något vid sidan om 
metoden”, som ”stör” en renodlad utvärdering av dess effekter, eller så kan 
man välja att se metodens ”implementerbarhet” som en egenskap hos metoden. 
Oavsett vilket är det uppenbart att implementeringen i sig – själva processen 
och dess resultat - och det faktiska användandet av de nya metoderna noggrant 
bör följas och analyseras. Moment som handlar om praktiska förutsättningar 
för acceptabla/oacceptabla underlag, generell kvalitetssäkring, tidsaspekter som 
har med försäkringsadministrationen att göra, frågor om förutsättning för 
komplettering av underlag är några exempel på faktorer som inte kan tänkas 
bort. Praktiska/administrativa villkor sätter i mycket stor utsträckning gränser 
för vilken kvalitet i underlagen som i slutändan kan förväntas. De 
förutsättningar som Försäkringskassan har att fatta beslut med hög kvalitet 
41utifrån underlagen har också med administrativa/organisatoriska förhållanden 
i termer av utbildning, kompetensutveckling och organisationsfrågor att göra. 
 
Olika statistiska uppföljningar av antal, andelar, och typ av ärenden där AFU 
beställts bör göras. Information om motivering till ärendeval, hur beställningar 
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fungerat, system för kvalitetssäkring, tidsaspekter, kommunikationskanaler etc. 
bör samlas. Bland bedömarna bör motsvarande data: om beställningar, 
tidsaspekter, språkproblem, avbokningar, överväganden i samband med 
utvidgad utredning etc. fångas.  Ett syfte är att identifiera problem och initiera 
lösningar, ett annat är att identifiera faktorer som bidragit till, eller motverkat, 
att de nya metoderna använts på ett meningsfullt och framgångsrikt sätt 

5.5 Försäkringsutfall 

Det finns ett naturligt intresse av att undersöka om nya metoder påverkar 
försäkringsutfallet. Innebär AFU någon skillnad? Blir det med nya metoder fler 
eller färre som bedöms ha arbetsförmåga? Fler eller färre med sjukpenning på 
grund av särskilda skäl, etc.? Frågorna är mer komplexa än vad de kan verka. 
En oförändrad nivå för en population kan exempelvis dölja skillnader på 
individnivå. Samma totalantal kan med två olika metoder bedömas ha, 
respektive inte ha, arbetsförmåga, även om det i de båda fallen inte är samma 
individer som faller i den ena eller andra kategorin. Utfall i termer av fler eller 
färre svarar dessutom inte på om det är mer eller mindre ”rätt”. Utfallen måste 
värderas i ett sammanhang som kan uppfattas som logiskt och rimligt. 
Underlagens kvalitet och i vilken utsträckning de stöder reliabilitet är ett 
centralt inslag i en sådan kontext. Om man kan visa att underlagen har bättre 
kvalitet än tidigare torde detta tala för att ett förändrat utfall gått i riktning mot 
bättre underbyggda beslut.  
 
Försäkringsutfallet är inte bara komplicerat att värdera. Det är även i högsta 
grad komplicerat att mäta. Vad ska man jämföra med? Hela populationen 
”ärenden som når 180 dagar” kan inte förutsättas motsvara en AFU-population. 
Ärenden som är ”enkla” att bestämma är uppenbart inte de som i första hand 
går, eller ska gå, till AFU. En jämförelse med beslut i SLU/TMU-ärenden vore 
ett alternativ. Problemen med detta är att de endast beställs i begränsad 
omfattning och inte för en jämförbar population. SLU/TMU-ärendena är ofta 
långa och komplicerade sjukfall, ofta med ansökan om sjuk- eller 
aktivitetsersättning med i bilden. En möjlig lösning är att arbeta med matchade 
kontroller. Med hjälp av ärendekaraktäristika väljs jämförelsepopulationer ut. 
De beslut som fattats för dessa antas vara beslut som skulle ha fattats i AFU-
ärenden om AFU inte gjorts. Metodiken kan appliceras på flera sätt: parallellt i 
landsting/region där AFU inte implementerats och/eller med ”historiska” 
tvillingpopulationer i ett och samma AFU-landsting/region.  Med den första 
varianten görs jämförelsen för enheter som befinner sig i samma 
”försäkringsmedicinska tidsfas”, med den andra varianten kan man kontrollera 
för eventuella lokala beslutskulturer. Ett annat sätt att närma sig 
försäkringsutfall i termer av de beslut som fattas är att göra analyser av 
beslutsmotiveringar och av skrivningar i ärendejournaler. Sådana analyser 
skulle exempelvis kunna ta fasta på hur olika faktorer i ärendet, och/eller 
moment i underlaget, värderats, samt om detta förefaller ha påverkats, eller 
förändrats av det nya verktyget. 
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5.6 Underlagens kvalitet 

Uppföljningar av beslutsunderlagens kvalitet är en viktig faktor. Det handlar 
bl.a. om underlagens rimlighet, trovärdighet, och i vilken utsträckning 
informationen ger svar på de frågor som är relevanta. Det första införandet, 
hösten 2011, gav klara indikationer på att kvaliteten var hög och underlagen 
relativt lättolkade och användbara. De analyser som då gjordes bör upprepas 
för ett material med större volym. Innehållet i underlagen kan exempelvis 
kategoriseras utifrån i vilken utsträckning olika moment i underlagen är tydligt 
uttrycka, väl specificerade, logiskt konsistenta etc. Även mer systematiska 
jämförelse med TMU/SLU-underlag kan då genomföras.  

5.7 Reliabilitet 

Interbedömarreliabilitet kan bestämmas dels vad gäller bedömningsläkarnas 
bestämning av de försäkrades värden avseende förmågekategorier utifrån 
bedömningsmetod, bedömningskategorier, deskriptorer etc., dels vad gäller 
Försäkringskassans handläggares beslut. 
 
I det första fallet – vilken enhetlighet i underlagens innehåll som metoden ger - 
ligger svårigheten i att en given undersökningssituation är unik. Situationen 
”existerar” bara då den sker och det finns normalt ingen möjlighet för någon 
annan än den aktuella bedömaren att göra bedömningar vars enhetlighet kan 
testas. Inom ramen för regeringsuppdraget har ett antal av det första införandets 
undersökningar spelats in på band (efter samtycke av den försäkrade). Dessa 
inspelningar har transkriberats med förhoppningen att de efter att ha bearbetats 
vidare kan förhoppningsvis användas för att testa vad olika bedömningsläkare 
gör för bedömning. 
 
En central ambition med projektet är att öka rättsäkerheten och enhetligheten i 
Försäkringskasans prövning. En viktig aspekt av detta är att säkerställa god 
interbedömarreliabilitet vad gäller de beslut Försäkringskassan fattar. Ett givet 
underlag bör i hög utsträckning leda till att olika handläggare kommer fram till 
samma beslut. (Det finns dock en del metodologiska svårigheter med att testa 
detta)42. Under hösten 2012 genomfördes ett test där två handläggare vid 
landets samtliga LFC (total 100 handläggare) valts att fatta beslut på grundval 
av anonymiserade beslutsunderlag från det första införandet av AFU under 
hösten 2011. Varje handläggare fick i uppdrag att fatta fiktiva beslut i åtta 
ärenden. Samstämmigheten bland bedömarna (som inte fått utbildning i 
användandet av AFU) varierade beroende på ärendets karaktär. En sak som 
ofta skilde bedömarna åt var om prövningen mot ett normalt förekommande 
arbete borde skjutas upp med hänvisning till särskilda skäl eller inte. Liknande 
– helst mer omfattande – försök, bör upprepas med handläggare som fått 
utbildning i AFU. 

5.8 Överklaganden och rättelser 

Med införande av nya, förhoppningsvis mer transparanta metoder, och med 
mer välmotiverade beslut, samt (och kanske främst) med en ärligare, öppnare 
och tydligare dialog i sjukskrivningsprocessens alla led, finns det 
förutsättningar (åtminstone på sikt) för att andelen försäkrade som uppfattar sig 
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som orimligt eller orättvist bedömda kan minska. Utvecklingen avseende 
begäran om omprövning samt överklaganden till förvaltningsrätt och 
kammarrätt bör därför följas upp och analyseras. Det samma gäller de domar 
som fattas i ärenden som överklagas. Pekar utvecklingen av ändringar på att 
Försäkringskassans nya metoder i högre utsträckning leder till beslut som står 
sig vid en rättslig prövning eller inte? Som vetenskapligt mått kan antal 
överklaganden vara besvärliga. En högre aktivitetsnivå i termer av en mer aktiv 
prövning kan leda till förändrade försäkringsutfall. Om den mer aktiva 
prövningen exempelvis går i riktning mot fler indragningar kan detta i sin tur 
förväntas leda till fler omprövningar och överklaganden. Om detta sker på en 
solid grund, som kommuniceras på ett bra sätt, kan dock det sambandet 
försvagas så att den relativa ökningen inte är direkt parallell till ökningen i 
indragningar. 

5.9 Långsiktiga effekter 

De långsiktiga effekterna för de människor som kommer i kontakt med 
sjukförsäkringen tillsammans med det generella förtroendet för 
sjukförsäkringen och för de aktörer som hanterar den, är det verkligt viktiga 
med att införa nya metoder. Lyckas man med de nya metoderna bättre bedöma 
arbetsförmåga. Leder detta i sin tur till att fler människor uppfattar 
sjukförsäkringen som rimligt, ärligt och begripligt? Bidrar detta till en bättre 
dialog och i förlängningen till att fler människor lyckas behålla eller återvända 
i arbete. Lyckas man med de nya metoderna bidra till högre förtroende för 
sjukförsäkringen och för Försäkringskassan43? Nämnda exempel på 
frågeställningar är vetenskapligt intressanta, samtidigt som de metodologiska 
utmaningarna knappast kan överdrivas. 

5.10 Utförare och finansiering 

Försäkringskassan har inlett planering och förberedelse av kommande 
uppföljningar och vetenskapliga utvärderingar. I förberedelserna ingår bl.a. 
åtgärder för att alla AFU-ärenden lätt ska kunna identifieras i 
Försäkringskassans ärendeflöde.  I övrigt inbegriper planen en lång rad 
aktiviteter: från enkla och kontinuerliga uppföljningar, till mer avancerade 
vetenskapliga studier som kan förutsätta särskild finansiering. För delar av 
detta kan det (i första hand av trovärdighetsskäl) vara lämpligt att involvera 
aktörer utanför organisationen. (Ett exempel är att systematiskt fånga de 
försäkrades upplevelse via ett speciellt utvecklat instrument som samlas av 
extern oberoende utvärderare).  
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6. Kontinuerlig utveckling 
 
Försäkringsmedicinsk metodik är bl.a. kopplad till aktuellt regelverk, till 
relation med partners och till rådande kunskapsnivå. Detta innebär bl.a. att de 
faktorer metodiken skall harmoniera med ständigt förändras. AFU kan och ska 
inte ses ”färdigt” i och med denna rapport. Uppföljningar av de försäkrades 
upplevelser och erfarenheter, landstingens erfarenheter av praktisk storskalig 
användning samt legitimitet och acceptans bland berörda externa intressenter 
är några exempel på källor som kan föranleda justering och fortsatt utveckling. 
Av särskild betydelse är intern kvalitetsdiskussion och kvalitetsutveckling. 
 
Försäkringsmedicin är ett kunskapsområde under utveckling44 både 
internationellt och nationellt. En generell iakttagelse är att ambitioner som har 
med vetenskaplighet, kvalitet och utfall att göra, kontinuerligt höjs. Detta gäller 
simultant, och i lika hög grad, både för metoder att mäta förmåga och för den 
försäkringsadministrativa användningen av underlag i form av beslut och 
åtgärder. Frågor om rationalitet när det exempelvis gäller professionell 
kompetens, administrativ strategi, kundanpassning, och optimala 
prövningsvolymer, utvecklas hand i hand med frågor om mätmetodernas 
reliabilitet, validitet och legitimitet. Försäkringskassans uppfattning är att de 
erfarenheter som görs – inom arbetet med AFU och inom andra motsvarande 
initiativ – bör ses som led i en pågående kvalitets- och kunskapsutveckling. 
Fokus bör ligga på att identifiera svagheter i tidigare och kommande processer. 
Exempel på till stora delar outvecklade kunskapsområden är: kriterier för val 
av ärenden, strategier för effektiv dialog med de försäkrade, användning av, 
och referens till, olika kunskapsunderlag. 
 
Handläggares kompetens att använda tillgängliga metoder för 
arbetsförmågebedömning har, bl.a. i Norge (66) och i andra länder (72), visats 
ha avgörande betydelse för kvaliteten i handläggningen. Det finns ingen 
anledning att anta att det inte gäller även i Sverige. Ett outforskat 
kunskapsområde, som aktualiserats inom ramen för arbetet med AFU, är hur 
själva beslutsprocessen, det sätt – med vilka resonemang och överväganden – 
som individuella handläggare kommer fram till beslut. De tankar som väckts 
handlar om att man tidigare kanske för ensidigt betonat betydelsen av 
beslutsunderlagens kvalitet och delvis därför kanske inte i tillräcklig 
utsträckning uppmärksammat betydelsen av att definiera och diskutera hur man 
på bästa sätt utnyttjar det bedömningsutrymme som finns.  
 
En hypotes är att det finns en viss legitim variation, och att det därför kan 
begränsa tanken fel att uteslutande utgå ifrån föreställningar om ”korrekta 
beslut”. Det kan finnas ett värde i att dessutom tala om beslut med hög kvalitet. 
En intern process skulle kunna omfatta frågor som exempelvis: vad är underlag 
med acceptabel kvalitet, hur bör tydliga resonemang baserade på rimlighet, 
logisk konsistens, och påvisbara referenser se ut, vilka hänsyn till ärendens 
individuella prägel kan vara aktuella, samt hur kan man säkra att bedömningen 
går att förklara och motivera på ett tydligt och begripligt sätt.  Det tredje 
momentet – det som handlar om att varje bedömning skall göras på individuell 
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basis - förefaller vara det som det i dagsläget finns minst vägledning eller stöd 
för. Detta kan ses som ”naturligt”. Hur man med receptivitet för nyanser 
värderar olika helt unika situationer låter sig svårligen formuleras i generella 
vägledningar. En uppföljning (47) av hur AFU-underlag kan användas för 
beslut visade att variationen i besluten inte är obetydlig och att en stor del av 
den variation som finns handlar om användandet av ”särskilda skäl” som 
grund för att skjuta upp prövning gentemot ett normalt förekommande arbete. 
Överväganden av det slaget omfattar värdering av anpassningsmöjligheter på 
individens arbetsplats, prognos för det aktuella tillståndet, samt individen 
motivation att ta sig tillbaka till sitt arbete. Det förefaller i vissa fall handla om 
överväganden, inte om arbetsförmåga i ett normalt förekommande arbete finns, 
utan när lämplig tidpunkt för detta ställningstagande föreligger. Det tycks i 
vissa fall finnas en förhoppning om att kunna undvika ett mer definitivt 
ställningstagande. 
 
Ett första steg i riktning mot att definiera och bringa reda i eventuella 
oklarheter, borde vara att fånga och beskriva den faktiska handläggningen; att 
på lämpligt sätt ta reda på hur handläggare värderar olika situationer. Syftet 
med en sådan inventering skulle vara att fram en bild av de mer eller mindre 
explicita, tankemönster som finns; att identifiera välfungerande sådana, men 
också att identifiera och motverka eventuella svagheter. Detta är dock inget 
statiskt. Arbetssätt anpassas till nya förutsättningar. Det kommer att ta tid innan 
alla handläggare lärt sig utnyttja AUF:s möjligheter optimalt. Det finns därför 
anledning att följa och dra lärdom av hur praktiken utvecklas över tid. 

6.1 Försäkringskassans samarbetspartners 

Metoder för bedömning av arbetsförmåga är delar av en komplex process; en 
process som innehåller allt ifrån en omfattande administration av ett mycket 
stort antal ärenden med tillfällig kompensation för inkomstbortfall, till 
omfattande prövningar av arbetsförmåga. I den processen finns olika former av 
rehabiliterings- och samverkansinsatser. En speciellt viktig partner är 
Arbetsförmedlingen. Tidig gemensam kartläggning är ett exempel där 
arbetssätt kommer att etableras och utvecklas framöver. Detta betyder bl.a. att 
AFU och referensmaterialet rörande krav på medicinskt relaterade förmågor 
kan komma att användas på fler och nya sätt. Försäkringskassan är inställd på 
att de erfarenheter som då dras på att detta kan leda till behov av ytterligare 
utveckling av metoden. 

6.2  Legitimitet och förankring 

Införandet av nya metoder för bedömning av arbetsförmåga är en viktig 
förändring: både för individer och för sjukförsäkringen. För att nå önskat 
resultat gäller en rad förutsättningar. Centralt är att det finns bred acceptans för 
metoderna bland berörda aktörer och intressenter. Antagandet utgår bl.a. ifrån 
tanken att en bred legitimitet bidrar till tryggare användande av tillgängliga 
metoder hos Försäkringskassans handläggare. Detta kan förväntas motverka 
både byråkratisk ”fyrkantighet” och omedvetna eller medvetna val att undvika 
att fatta svåra, och för enskilda individer, potentiellt obekväma eller oroande 
beslut.  
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Tryggheten i användandet av tillgängliga metoder understöds eller motverkas 
beroende av andra aktörers hållning till metoder och regler. De som omfattas 
av försäkringen, och som ska ha hjälp och stöd av den vid sjukdom eller skada, 
är naturligtvis den viktigaste intressentgruppen. Den är dock uppenbart så 
heterogen att den knappast kan sägas omfatta någon meningsfull konsensus. De 
specifika erfarenheter, som de försäkrade som redan drabbats av sjukdom eller 
skada kan bidra med, är tveklöst av stort värde; men de representerar bara ett 
av flera perspektiv. Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen och svensk hälso- och 
sjukvård är direkta medaktörer i sjukskrivningsprocessen. De har också aktivt 
deltagit i själva utvecklingen av AFU.  Ett stort inflytande har även olika 
organisationer med praktisk och/eller vetenskaplig sakkunskap – som SBU, KI, 
SKL etc. – haft.  Arbetsmarknadens parter är också viktiga aktörer. Inte minst 
gäller det vid prövning av arbetsförmåga från och med dag 181. Den 
prövningen utgår ifrån en ”vanlig” arbetsmarknad vilket betyder att 
arbetsmarknadsbegreppet, (dess definition, operationalisering och användande) 
har stor betydelse. Om det referensmaterial som Försäkringskassan arbetet 
fram ska bidra till en sjukförsäkring med högre kvalitet, krävs det att det har en 
hög legitimitet. Det betyder bl.a. att arbetsmarknadens parter uppfattar 
materialet som rimliga och meningsfulla. 
 
Försäkringskassan har på olika sätt försökt att förankra de nya metoderna.  
Projektledningen har bl.a. deltagit i en lång rad olika sammankomster där 
arbetsförmågebedömning varit en del av agendan och projektet har försökt inta 
en öppen och transparent hållning gentemot media. Mer riktat har 
Försäkringskassan vid två tillfällen bjudit in företrädare för olika 
patientorganisationer till seminarium om de nya metoderna. Försäkringskassan 
har vid två tillfällen också bjudit in fackliga företrädare och projektledningen 
har deltagit i olika typer av möten anordnade av arbetsgivarorganisation och 
fackliga organisationer.  
 
Företrädare för arbetsmarknadens parter har visat arbetet stort intresse. 
Försäkringskassan uppfattar att man är positiv till ambitionen att utveckla nya 
metoder baserade på bl.a. större tydlighet och individens delaktighet. 
Försäkringskassans bild är också att man i stort är positiv till tanken bakom, 
och det konkreta resultatet av, utvecklandet av ett kunskapsunderlag avseende 
arbetsmarknadens krav. De invändningar eller frågetecken som finns handlar i 
första hand om hur det är tänkt att materialet ska användas: som ett stöd eller 
som en mer styrande mekanism som riskerar att urholka principen om 
individuell bedömning. Inom ramen för arbetet med referensmaterialet har ett 
antal övergripande skrivningar som tydligt klargör den roll materialet är tänkt 
att spela i prövning av arbetsförmåga, utvecklats.  

6.3 Mål och kvalitetssäkring 

Försäkringskassan har en ”låg och jämn nivå” som mål för utveckling på 
sjukpenningområdet. Ett lättfattligt verksövergripande mål, som ska kunna 
kommuniceras i många olika sammanhang, kan förmodligen inte vara mer 
specifikt än så. Arbetet med regeringsuppdraget har dock väckt tankar som 
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säger att en mer kvalitetsfylld hantering av sjukskrivningsprocessen i vissa 
lägen skulle vara betjänt av andra, mer specifika målbilder. Kvalitetsambitioner 
uttryckta i operationella och mätbara verksamhetsmål på andra nivåer än det 
enskilda ärendets eller den enskilda handläggarens skulle kunna ha stort värde. 
Om enskilda handläggares fokus uteslutande riktas mot det enskilda ärendet, 
och om ”upplevd kvalitet” tenderar att bli liktydigt med att inte bli ifrågasatt, 
eller inte få egna beslut omprövade, finns risker för kvalitetsanspråk på en för 
låg nivå. Det upplevda värdet av att skaffa bättre beslutsunderlag via en 
fördjupat medicinsk utredning kan då lätt uppfattas som begränsat. Ett förslag 
för att bryta eventuella tendenser av det slaget är att operationella och mätbara 
mål på enhets- lokalkontors- eller regionnivå diskuteras och utarbetas. Värdet 
av att kunna jämföra skillnader i måluppfyllelse mellan olika LFC (och på sikt 
utvecklandet av nationell standards) skulle antagligen vara betydande. Det 
ligger utanför ramen för den här utredningen att försöka säga något om vad 
sådana mål konkret skulle kunna handla om. Uppgiften är grannlaga och kan 
förutsättas kräva en bred intern analys och beredning.  
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Bilaga 2. Självrapporterad förmåga 
  
  
  
 

Frågor om din hälsa, dina förmågor och din syn på 
möjligheten att arbeta 

Du har varit sjukskriven en längre tid. För att Försäkringskassan ska kunna 
bedöma din arbetsförmåga ska du genomgå en fördjupad medicinsk utredning. 
Det finns mer information om utredningens syfte i det bifogade brevet. 
 
I utredningen ingår följande moment: 
 

1. Detta formulär med frågor om dina förmågor och din syn på dina 
möjligheter att arbeta. Syftet är att klargöra vilka förmågor du har, trots 
din sjukdom. Det är viktigt att du svarar så uppriktigt som möjligt. Du 
får senare möjlighet att förklara dina svar för en läkare. 

 
2. Du träffar en läkare som i förväg läst dina svar i detta formulär. 

Läkaren har också tagit del av andra medicinska underlag som finns om 
din sjukdom eller skada. Läkaren bedömer dina medicinska 
förutsättningar för arbete. Vid behov kan ytterligare undersökningar bli 
aktuella. 

 
3. Försäkringskassan bedömer din arbetsförmåga och beslutar sedan om 

din fortsatta rätt till sjukpenning. Om du bedöms ha arbetsförmåga, men 
inte kan återgå i ditt tidigare arbete, erbjuds du stöd från 
Arbetsförmedlingen. 
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Din hälsa 
 
1. Vilken diagnos eller vilka diagnoser är du sjukskriven för? 
Svar: 

  

 Vet ej 

 
2 a. Vilket eller vilka besvär har du? (du kan kryssa i fler rutor) 

 Smärta  Oro, ångest och nedstämdhet  Nedsatt rörlighet 

 Kraftlöshet och trötthet  Nedsatt uthållighet  Sömsvårigheter 

 Rädsla för att sjukdomen eller skadan ska förvärras 

 Annat:   

 
2 b. Har dina besvär minskat eller ökat under tiden du varit sjukskriven? 

 Minskat kraftigt  Minskat något  I stor sett oförändrad 

 Ökar något  Ökat kraftigt  

 
3 a. Vilka av följande aktiviteter genomför du oftast varje vecka? 

 Lagar mat  Städar  Promenerar 

 Läser tidning  Handlar dagligvaror  Använder dator 

 Sköter personlig vård och hygien, klär mig o.s.v. 

 Umgås med människor utanför familjen 

 Använder olika fördmedel, t.ex. buss och bil 

 Andra aktiviteter:   

 
3 b. Hur utför du aktiviteterna? 

 I ungefär samma takt eller med ungefär samma ansträngning som innan jag blev sjukskriven 

 I långsammare takt eller med större ansträngning än innan jag blev sjukskriven 
Kommentera gärna dina svar 
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Dina förmågor 
Beskriv här hur din sjukdom eller skada påverkar dina förmågor. Försök att 
kryssa i det alternativ som beskriver dig bäst. Du får senare möjlighet att 
förklara dina svar för en läkare. 
 
4 a. Kan du Ja, utan 

svårighet 
Ja, med 

viss 
svårighet 

Ja, med 
stora 

svårigheter 

Nej, inte 
alls 

använda kroppen för att röra dig och för att vid behov vara 
stilla, stå, sitta, gå och böja dig? 

    

lyfta eller bära föremål som väger fem kilo?     

se, höra och tala – vid behov med hjälp av 
glasögon, hörapparat eller annat hjälpmedel? 

    

använda dina händer stadigt och precist?     

komma ihåg sådant du bestämt dig för att göra senare, t.ex. 
att ringa ett viktigt telefonsamtal? 

    

lära dig nya saker, t.ex. att använda en ny telefon eller ett nytt 
sätt att utföra en uppgift? 

    

vara uppmärksam och koncentrerad, t ex under ett längre 
samtal? 

    

läsa, förstå och använda komplicerad information, t.ex. en 
bruksanvisning? 

    

ta initiativ till aktiviteter och genomföra dem, t.ex. att planera, 
boka in och vara aktiv vid ett möte? 

    

snabbt anpassa dig till nya krav, t.ex. om du ombeds utföra en 
ansvarsfull uppgift som är ny för dig? 

    

hantera relationer till andra människor, t.ex. samarbeta och 
reda ut konflikter? 

    

vara uppmärksam och aktiv under större delen av en dag – 
vara psykiskt uthållig?  

    

 
4 b. Om du har skrivit att du har svårigheter, är de stabila eller varierar de över 
tid? 

 De är stabila  De varierar något  De varierar mycket 

 
4 c. Har du någon annan svårighet som du tycker det är viktig att informera om? 

 Nej 

 Ja,   
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Din syn på möjligheter att arbeta 
 
5. Vad hade du för arbete (yrke och arbetsgivare) när du blev sjukskriven? 
 
  

 
6. Tror du att du kommer att återvända till det arbetet? 

 Ja, utan tvekan  Svårt att säga, tveksamt 

 Ja, till viss del  Nej, det tror jag inte 
Kommentera gärna dina svar 
 

  
 

  

 
7. Följande påståenden handlar om din syn på dina möjligheter till arbete i 
allmänhet – inte bara om det arbete du hade när du blev sjukskriven. Kryssa för 
det alternativ som gäller för dig. 
Påstående Ja, instämmer 

helt 
Tveksamt, 
instämmer 

delvis 

Nej, instämmer 
inte alls 

Jag vill snarast återgå till mitt arbete i samma omfattning som 
innan jag blev sjukskriven 

   

Jag kan tänka mig att arbeta med något annat om jag inte kan 
återgå till mitt arbete i samma omfattning som innan jag blev 
sjukskriven 

   

Om jag anstränger mig fysiskt finns det stor risk att mitt 
hälsotillstånd förvärras 

   

Jag känner stor oro och ängslan för vilka krav som kan 
komma att ställas på mig vid arbete 

   

 
8. Vi antar att din arbetsförmåga, då den var som bäst, värderas med 10 poäng. 
Vilket poängtal skulle du då ge din arbetsförmåga just nu? 
Kryssa lämplig siffra, 0 betyder att du inte har någon arbetsförmåga alls och 10 att din arbetsförmåga är som bäst 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 
9. Hur stor chans tror du att du har att kunna arbeta om sex månader? 
Kryssa lämplig siffra, 0 betyder ingen chans och 10 mycket stor chans 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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10. Finns det något du vill tillägga när det gäller din hälsa och dina möjligheter 
att arbeta? 

 Ja  Nej 
Kommentera ditt svar 

  

 

  

 
Datum när du fyllde i formuläret 
Datum 
 

Ditt namn 

 
 
  
  
 

11. Slutnoter 
 
                                                 
1 Värdet av tidiga interventioner har med visst vetenskapligt stöd ifrågasatts (67). 
Utgångspunkten här är att tidiga interventioner, som i en otydlig kontext riskerar att fungera 
negativt (t.ex. förstärka sjukroller), kan vara effektiva om de är en del av ett sammanhang som 
tydligt syftar till återvändande i arbete.  Förutsättningarna för detta borde öka om ett väl 
informerat och aktivt engagemang från berörda arbetsgivare är tydligt uttalat. Idag är 
kunskapsnivån på området begränsad (68) och representanter för arbetsgivare uttalar att det 
finns en valhänthet och att man utestängs från väsentlig information.  
2 En majoritet är anställda, kvinnor, och medelålder ligger runt 40 år. 
3 Arbetsförmedlingen redovisar att trots att de individer man arbetat med inom ALI varit borta 
mycket länge så är 17 procent av dem i arbete eller utbildning 
4 Handikappförbundens önskan (10) om en ökad tydlighet i överklagansmöjligheter är ett 
exempel på ett rimligt och legitimt krav som bör mötas via robusta och tydliga metoder och 
verktyg vilket arbetet med AFU förhoppningsvis tagit steg i riktning mot.  
5
 Tidigare fördjupade utlåtanden innehöll en sammanfattande bedömning av läkaren som på 

ibland felaktiga grunder var styrande. När denna togs bort upplevdes underlagen ofta 
svårtolkade  
6
 Begreppet bedömningsläkare har introducerats för att tydliggöra skillnad till behandlande 

läkare och till försäkringsmedicinska rådgivare 
7  Basal kroppsundersökning har kompletterats och rensats, psykiatrisk intervju har 
kompletterats och rensats, deskriptorerna har granskats och reviderats, blanketten har gjorts om 
och ger bl.a. mer utrymme åt observerad status, vissa kategoribeteckningar i profilen har 
omformulerats   
8 Bl.a har frågor om utmattningssyndrom lagts till. 
9 WRI bygger på dialog/intervju och handlar i stor utsträckning om dimensioner som inte är 
direkt relevanta i sammanhanget. 
10

 Några förslag på förändringar föreslogs, t.ex. att förtydliga vissa instruktioner i manualen till 
AWP-FK. 

11 Wechslerskalan för vuxna är ett begåvnings- eller intelligenstest, ursprungligen avsett att 
mäta skillnader i begåvningsnivå och -profil mellan individer i normalbefolkningen. WAIS-IV 
är en självklar grund för de flesta typer av psykologiska bedömningar i alla kliniska 
sammanhang, såväl inom psykiatrin som inom rehabilitering, geriatrik, neurologi, missbruks- 
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och beroendevård. Rey Complex Figure Test. ger underlag för bedömning av inlärnings- och 
minnesfunktioner kan beskrivas var för sig och ger då information om personens 
förutsättningar att lära in och återge information av olika slag, och under olika betingelser. 
WMS-III. Ur detta mer omfattande test har tre deltest valts, som belyser flera olika aspekter av 
inlärning och återgivning av antingen verbalt eller visuellt presenterat material. 
Frågeformuläret hämtat från Behavioural Assessement of the Dysexecutive Syndrome (DEX). 
För bedömning av exekutiva funktioner hos vuxna. Frågeformuläret kommer från och med 
2013 att bytas ut mot ett motsvarande frågeformulär: Behavior Rating Inventory of Executive 
Funcion (BRIEF). Det senare har större spridning och det finns fel i översättningen av DEX. 
12 Resultaten är således pålitliga i den meningen att resultaten inte förändras om det inte har 
inträffat någon förändring i personens förmågor.  
13 Ett exempel:   
 

1. Fysisk styrka och rörlighet 
 

d 410 Att ändra grundläggande kroppsställning   
d 415 Att bibehålla en kroppsställning  
d 430 Att lyfta och bära föremål    
d 445 Användning av hand och arm  
d 450 Att gå     
d 470 Att använda transportmedel  

 
14 Grundläggande för arbetsmarknaden i sin helhet är exempelvis att det finns mycket liten 
tolerans mot begränsningar exempelvis avseende förmåga att kunna sköta grundläggande 
hygien, förmåga att kunna följa basala sociala koder, förmåga att kunna transportera sig till och 
från arbetet, samt förmåga att vara grundläggande kognitivt orienterad. Uppräkningen ger inte 
anspråk på att vara absolut heltäckande, men förutsätts ge en tillräckligt tydlig bild av rimliga 
och realistiska grundkrav som gäller för de flesta arbeten. 
15 Det finns dock en del metodologiska svårigheter med att testa detta. Ett av dem är 
exempelvis att om reell prövning i praktiken är ovanlig, d.v.s. om de försäkrades ansökan i en 
viss situation i praktiken vanemässigt beviljas, leder detta till en, i någon mening, ”falsk” hög 
reliabilitet. 
16 Med användbarhet avses här bl.a. att intyget innehåller de informationsbitar som behövs och 
att informationen är uttryckt på ett sammanfattande men tydligt sätt. Att åstadkomma detta kan 
ses som ett ”hantverk" som kräver utbildning, träning och feed-back. Detta kan förväntas vara 
lättare att åstadkommas för bedömare som är direkt anställda av försäkringsgivaren. 
17 Detta handlar om legitimitet Försäkringskassan tolkar skrivningarna på den här punkten i det 
uppdrag som ligger till grund för arbetet med de nya metoderna som att förutsättningarna är 
givna: de medicinska bedömningarna ska ske utanför Försäkringskassan. 
18 Inom ramen för den s.k. sjukskrivningsmiljarden.  För att få del av de statliga medel som 
reserverats för detta anges i avtal mellan SKL och Socialdepartementet olika aktiviteter och 
insatser för att höja kvaliteten i landstingens arbete med sjukskrivningar. 
19 2011 levererade landstingen ca 4 700 fördjupade utredningar.  En dryg tredjedel (ca 37 %) 
av dessa var SLU. 
20 Sedan ombildningen av Riksförsäkringsverkets sjukhus 1999 har Försäkringskassan haft 
särskilda medel för köp av försäkringsmedicinska utredningar (FMU). Detta bl.a. från 
Försäkringsmedicinskt centrum (FMC) i Göteborg, Tranås, Norrköping, Västerås och 
Nynäshamn . De nya centren byggdes upp kring team med en total kapacitet av ca 2 700 
utredningar per år.  När Försäkringskassan överlät verksamheten till Manpower Hälsopartner 
AB år 2007 sysselsatte verksamheten ca 140 personer och hade en omsättning på ca 100 
miljoner kronor årligen. År 2006 genomförde Försäkringskassan samlade upphandlingar för 
Försäkringsmedicinska utredningar (FMU), arbetslivsinriktade utredningar (ARU), och s.k. 
kombinerade utredningar. Utifrån krav på bl.a. tillgång till förutbestämd kompetens slöts 
ramavtal med ett drygt hundratal leverantörer. FMC var fortfarande en stor leverantör. Man var 
garanterade vissa volymer och skulle tillfrågas innan beställning från företag på avropslistan 
gjordes. År 2004 gavs Försäkringskassan möjlighet att (utöver tidigare nämnda 
utredningsformer) inhämta särskilt läkarutlåtande (SLU) från läkare som gått 
Försäkringskassans fördjupningsutbildning. Utvecklingen av beställningsvolymerna gick trögt 
(69). Försäkringskassan konstaterade i en analys att endast 10 procent av tillfrågade 
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handläggare beställt något SLU. År 2008 köpte Försäkringskassan ca 19 000 utredningstjänster 
och ersatte knappt 4000 (SLU).  Det höga antalet sammanhänger med extraordinära 
utredningsinsatser i samband med det s.k. Pila-projektet (70). Under några få år granskades 
närmare 140 000 gamla ärenden och i över 50 000 av dessa gjordes någon form av fördjupad 
medicinsk utredning (ofta i form av s.k. kombiutredningar). 
21 Uppstarten har inte varit gnisselfri. Kritiska röster från landstingen har bl.a. pekat på att 
arbetet konkurrerar med andra åtaganden, att man i vissa fall haft svårt att få enheter att vilja ta 
uppdraget då det inte upplevts som bekvämt att ena dagen bedöma och den andra dagen 
behandla en patient, att upphandlingen tagit tid, att prognoser avseende volymer varit felaktiga, 
att man haft svårt att uppbåda rätt kompetens etc. Från Försäkringskassans sida har man 
upplevt svårigheter att ställa krav och att följa upp kvalitet.  
22 Detta kan ses som ett led i gradvis ökade anspråk gällande kvalitet i landstingens arbete med 
sjukskrivningar. Socialstyrelsens har uttalat att sjukskrivning ska ses som en del av vård och 
behandling (71) och det kan i det perspektivet ses som logiskt att den som ansvarar för kvalitet 
i tidiga intyg även ansvarar för arbetet med senare intyg. Behovet av sådana senare intyg kan i 
någon mån anses vara avhängig kvaliteten i de tidiga intygen 
23 Av uppföljning av landstingens arbete med TMU och SLU framgår att de flesta landsting 
levererat de utredningar och underlag som efterfrågats och att det hela till stor del fungerat som 
tänkt.   
24 I de fall landstingen endast fungerat som ”mäklare” eller ”mellanhand” mellan 
Försäkringskassan och upphandlade privata aktörer eller enskilda läkare är det lätt att förstå att 
uppdraget inte uppfattas ha medfört några vinster 
25 Ett antal landsting har inom ramen för sjukskrivningsmiljarden påbörjat en uppbyggnad av 
kompetens inom det försäkringsmedicinska området vid egna, landstingsdriva enheter. Två 
intervjuade läkare med ledningsansvar vid två offentligt drivna rehabiliteringskliniker anser sig 
ha goda erfarenheter av arbetet med SLU och TMU, och man ser att man har betydande ”egna” 
vinster med sitt deltagande. Man har breddat kompetensen, fått förutsättningar för att 
differentiera arbetsuppgifter, och utvecklat förståelsen för Försäkringskassans uppdrag. Man 
uppfattar att man kan representera en större stabilitet än vad mindre privata aktörer kan.  
26 En kartläggning (enkät) som SKL och Försäkringskassan samarbetat kring visar bl.a. att 
tidigare prognostiserat antal TMU/SLU för 2012 (ca 7000) utifrån beställningar de två första 
månaderna förefaller stämma rimligt väl (ca 6000). Kartläggningen visar vidare att relationen 
SLU – TMU varierar mellan landstingen.  
27 AFU är en utredning som kretsar kring den försäkrades självrapporterade förmåga. Den är 
utgångspunkt för bedömningsläkarens klargörande undersökning, en undersökning som ofta 
sker med stöd av tester utförda av psykologer, arbetsterapeuter och sjukgymnaster (3). Utan 
sådana tester ligger AFU utredningsmässigt och resursmässigt relativt nära SLU. När det 
behövs stöd av fler kompetenser liknar AFU mer TMU. 
28 I en aktstudie som Försäkringskassan genomfört ingår 1000 ärenden som passerat dag 180. I 
inget av dessa hade någon form av fördjupad utredning genomförts i anslutning till 180-
dagarstidpunkten. Under 2011 har en särskild granskning av särskilda läkarutlåtanden (SLU) 
och TMU-utlåtanden gjorts.  
29 Ett exempel är det utökade samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
som inleddes i januari 2012. Det arbetet som bedrivs med att höja kvaliteten på ”vanliga” 
läkarintyg (bl.a. i form av elektroniska intyg och snabbare kommunikation mellan läkare och 
Försäkringskassan) borde också kunna resultera i att många ärenden kan avslutas tidigare. 
30 Varje försök till prognos blir försök att väga samman osäkra och delvis motstridiga 
tendenser.  
31 Sju handläggare anser att det ”egentliga” behovet var större, tre handläggare uppger att 
antalet motsvarade behovet, och sex handläggare att behovet var mindre.  
32 I en rapport år bedömde Försäkringskassan behovet 2010 till 20 000 fördjupade medicinska 
underlag, de flesta (15 000) i form av teamutredningar, och en fjärdedel i form av SLU. 
Utfallet blev som redovisats betydligt mindre.  
33 SLU och TMU har i första hand beställts i längre sjukpenningärenden (mer än sex månader 
– ofta längre) samt för sjuk- och aktivitetsersättning.  Ärenden som blir 350 dagar uppnår en 
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topp år 2011 med 34 000 för att därefter börja sjunka. Ansökningar om sjukersättning nådde en 
topp 2010 med 53 000 för att 2011 sjunka till 33 000, 2012 till 25 000, för att därefter under 
åren 2013-2015 prognostiseras ligga på ca 22 000.  
34 Från början var utbildningarna 3 eller 5 dagar långa beroende på förkunskaper. Initialt erbjöd 
man alla företagsläkare (600) och ett antal distriktsläkare (300)  att vara med. Från januari till 
oktober 2004 utbildades totalt 132 läkare 
35

 rollen som försäkringsmedicinsk utredare 
36 För att få en bild av om behöriga läkare utfärdar SLU och/eller TMU fick 41 slumpmässigt 
utvalda läkare ett mail i vilket de ombads besvara några frågor.  Av 41 tillfrågade har 30 svarat. 
Av dessa utför 12 – mindre än en tredjedel - SLU och/ eller TMU på uppdrag av landstingen.  
37 Ett tiotal företrädare för privata leverantörer av fördjupade medicinska underlag har 
intervjuats. I stort sett alla enheter har läkare som nyligen blivit av med sin behörighet att 
utfärda SLU, då de inte deltagit i Försäkringskassans uppföljningsutbildningar - det är inte värt 
kostnaden att upprätthålla läkarnas behörighet då de aldrig eller sällan får uppdrag.  
38 Utbildningsinsatserna gällande SLU och TMU har i första hand riktats till bedömande läkare 
och andra professioner. Interna utbildningsinsatser riktade till handläggare inom 
Försäkringskassan kom igång först under sista kvartalet 2011. Detta har lett till att många 
handläggare upplevt svårigheter med att förstå och använda informationen som finns i 
underlagen 
39 Den stora utbildningsinsats som nu genomförs inom Försäkringskassan kring SLU/ TMU 
skapar goda grundkunskaper inför AFU- utbildningen. 
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 Eventuella idéer om absolut rätta beslut riskerar att stå i vägen för en ärlig och utvecklande 
diskussion om hur bedömningar och beslutsfattande vid Försäkringskassan görs och borde 
göras. 
42 Ett av dem är exempelvis att om någon reell prövning inte förekommer, d.v.s. om de 
försäkrades ansökan i praktiken vanemässigt beviljas, leder detta till en, i någon mening, 
”falsk” hög reliabilitet.  
43 En möjlighet att närma sig delar av detta skulle kunna ligga i det arbete med att ta fram 
attityder hos olika kundsegment som är pågår inom Försäkringskassan. Attityder som 
segmentet ”långtidssjukskrivna” uttrycker skulle t.ex. över tid kunna beskriva förändringar av 
det slag som eftersträvas. 
44 Nya bedömningsmetoder utvecklas, introduceras och revideras i många olika länder. Alla 
med ett nytt fokus: från fokus på vad de bedömda inte kan till fokus på vad de bedömda trots 
sjukdom/skada ända klarar av. Metodmässigt är ambitionen att öka reliabilitet och validitet. 
Användande av ICF är ett exempel. 
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VÄLKOMMEN TILL SKL:S ÅRLIGA KONFERENS 

 

       Arbetsmarknads- och    

    Näringslivsdagarna 2013 
 
DET FÖRSTA JOBBET, DET VIKTIGA JOBBET 
 
Är den varselvåg som svept över Sverige början på en långdragen jobbkris? Med varje 
lågkonjunktur kommer strukturella förändringar som medför att antalet jobbsökande blir fler.  
När konkurrensen om jobben ökar är den stora frågan hur alla som är nya på arbetsmarknaden 
ska ta sig in? Det första jobbet är det viktiga jobbet som ger erfarenheter, referenser och 
fungerar som en dörröppnare till arbetsmarknaden.  

 Vad krävs för att upprätthålla arbetslinjen i kristider? 

På årets konferens kommer SKL - ur olika perspektiv - att belysa vad som händer på 
arbetsmarknaden, vilka krav och förväntningar arbetsmarknadens parter har inför framtiden och 
vad samhället kan bidra med för att arbetsmarknaden ska fungera väl framöver. 

 
 

VARMT VÄLKOMMEN TILL UPPSALA KONSERT & KONGRESS DEN 14-15 MARS 2013! 
 
 
 
 
Plats: Uppsala Konsert och Kongress 

Datum: 14-15  mars 2013 

Kostnad: 3 400 kr exkl moms. I avgiften ingår föreläsningar, seminarier, all förtäring inkl middag  

Anmälan: Anmälan görs via denna länk eller www.skl.se/kalender  

Logi: Efter den 15 februari kan vi inte garantera att det finns hotellrum att boka i Uppsala 

   Vi rekommenderar att ni bokar logi innan ni anmäler er till konferensen 

Övrigt:  Anmälan är bindande, men deltagarplats kan överlåtas till någon annan 

Frågor: Kontakta Konstella på telefon 08-452 72 86, mail konferens@konstella.se 

 

 

http://www.klfkurs.se/delegia_klf/attendee/new_registration.asp?ProjectId=2188&reglineNo=1&ReglineId=3792&ReglinePageNo=1&edit=off&clear=yes
http://www.skl.se/kalender
mailto:konferens@konstella.se
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Marianne Zingmark 

PROGRAM TORSDAG 14 MARS 

09.00-10.00 Registrering 

10.00-11.45 Inledning 

 Framtidens arbetsmarknad; vilka är de viktigaste utmaningarna enligt 
arbetsmarknadens parter 
En diskussion med Svenskt Näringslivs VD Urban Bäckström och LO:s ordförande 
Karl-Petter Torwaldsson om hur de ser på framtida utmaningar och vilken roll 

parterna har och kan ha på en välfungerande arbetsmarknad. 

 Vad händer på arbetsmarknaden? 

Vilka är de stora utmaningarna på arbetsmarknaden de närmsta åren och vilken roll 
kan och ska kommunerna ha för att på bästa sätt tillsammans med 
Arbetsförmedlingen bidra till att så många som möjligt kommer i arbete? 
Clas Olsson, biträdande generaldirektör Arbetsförmedlingen 

 Volvo utbildar för framtiden 

Volvo har en stor utbildningssatsning för att säkra kompetensen hos framtida 
medarbetare. Marianne Zingmark, personalchef på Volvo, och Mikael Sällström, 

klubbordförande för IF Metall, talar om hur Volvo kom fram till detta beslut och hur 
satsningen sedan utformades. 

11.45-13.00 Lunch 

13.00-14.15 Seminariepass nr 1: 

A) Kompetensförsörjning – Lokal och Regional Knäckfråga! 
Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för att Sverige ska kunna hänga med i en allt tuffare 
global konkurrens. Många områden i landet brottas med kompetensförsörjningsfrågan samtidigt 
som arbetslösheten är hög. Seminariet belyser kompetensförsörjningen utifrån vad som kan 
göras och hur det kan göras lokalt och regionalt.  

Medverkande: Stina Olén - Västsvenska Handelskammaren och Anette Eriksson - 
Tillväxtgruppen - norra Västmanland 
Moderator: Per Sandgren - Arena för tillväxt 

B) Integration i arbetslivet 
Praktiska exempel på hur olika aktörer arbetar inom den gröna näringen, bygg- och 
fastighetsbranschen samt inom den akademiska världen med att integrera nyanlända invandrare 
på arbetsmarknaden.  

Medverkande: Maria Walther Rosenberg - Hudiksvalls kommun, Imran Ahmad - Fihem Bygg och 
Fastighetsservice i Botkyrka, Jelica Ugricic - Internationalla Kvinnoföreningen i Malmö 
Moderatorer: Lotta Dahlerus och Karin Perols SKL 

C) Öppna arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 
Trösklarna in på arbetsmarknaden är svårforcerade för unga och för dem som har en 
funktionsnedsättning är de ännu högre. Det största hindret, enligt många experter, är fördomar 
och okunskap hos arbetsgivarna. Seminariet ger dig ökad insikt i bakomliggande orsaker, 
konkreta åtgärder som en arbetsgivare kan vidta samt ett gott exempel från näringslivet på hur 
arbetsmarknaden kan öppnas för personer med funktionsnedsättning. 

Medverkande: Lars Andersson - Max Hamburgerrestauranger, Lidija Kolouh - Temagruppen 
Unga i arbetslivet och Stefan Eklund Åkerberg - Processtöd tillgänglighet/Handisam 
Moderator:  

D) Att förebygga ungdomsarbetslöshet 
Andelen unga som varken arbetar eller studerar har sedan slutet av 90-talet varit mellan 7-10 
procent bland unga i åldersgruppen 16-25 år. Många av dessa faller inom kommunens 
informationsansvar. Det förebyggande arbetet är avgörande för att minska den här gruppen. 
Samtidigt har arbetsmarknaden förändrats och nya metoder måste till för att fler unga ska 
komma in. Seminariet djupdyker bland bakgrundsfaktorer, framtidsutsikter och utmaningarna för 
unga på dagens arbetsmarknad. 

Medverkande: Oscar Svensson - Temagruppen Unga i arbetslivet, Peter Håkansson - Lunds 
Universitet och Lena Jutdal - SKL 
Moderator: Sara Martinsson - Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU)  

E) Fakta och myter kring BEA  
BEA, bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. Representanter för 
SKL:s arbetsgivaravdelning redogör för när, hur och varför avtalet tillämpas. 

Medverkande: Phia Moberg och Alexandra Wåhlstedt - SKL 
Moderator: Åsa Karlsson - SKL 
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F) Dialogcafé 
Ta vara på effekterna i socialfondsprojekten! Så följer vi upp och implementerar nya metoder och 
arbetssätt för arbetsmarknaden. 
Representanter från Socialfondens projekt och temagrupper berättar i små grupper på 
dialogcaféet hur man arbetar. Resonera med kolleger och projekten om hur du ska göra i din 
kommun! Max 40 deltagare uppdelade på fem dialogbord 
Moderatorer: Christina Ehneström - Processtödet SPeL och Sven Jansson - Svenska ESF-rådet  

14.15-14.45 Kaffe 

14.45-16.00 Seminariepass nr 2 se pass nr 1. 

16.00-16.45 Missmatch på arbetsmarknaden – en ny företeelse eller…? 

Det finns idag en stor grupp som inte har tillräcklig utbildning för att kunna ta de jobb 
som finns. Är detta en företeelse som är unik för vår tid, eller är det en situation som 
uppkommer när det sker större strukturella skiften i ekonomin? 
Malin Junestav, fil. dr. i ekonomisk histioria 

19.00 Drink 

19.30 Middag med underhållning 

 Efter middagen och ända fram till midnatt: Mingel och Bar på plan 6 

PROGRAM FREDAG 15 MARS 

09.00-10.00 Skulder – ett arbetshinder? 

Skamkänslor och dåligt självförtroende är utmärkande för de människor som sökt 
Lyxfällans hjälp och det är svårt att hålla uppe motivationen på jobbet när lönen inte 
täcker utgifterna.   
Magnus Hedberg, programledare i Lyxfällan på TV3 

10.00-11.30 Kaffe 

11.30-11.45 Funktionsnedsättning är inget arbetshinder 
Arbetsgivares synsätt och förväntningar utgör hinder för arbetssökande. Maria 
Johansson, ordförande DHR, säger nej till att personer med funktionsnedsättningar 

med automatik får helt andra villkor än andra. 

 

 

Vad ger socialtjänsten för ”aktiveringsinsatser” och leder de till jobb? 
Jenny Nybom, fil. dr. i socialt arbete, disputerade hösten 2012 med en avhandling 

om hur socialtjänsten använder aktiveringsinsatser för olika grupper 
av biståndsmottagare och vilket resultat det får.  
 

 Nytänk i Södertälje 
Kommunen står inför stora utmaningar i form av en sviktande arbetsmarknad och hög 
arbetslöshet. Arbetslivschefen Arjun Bakshi berättar om det mångåriga arbetet med 

att skapa nya angreppsätt tillsammans med nya aktörer som inte är stat eller kommun 
för att skapa effektivare och mer hållbara insatser för arbete. 

11.45-12.45 Lunch 

12.45-14.30 Har kommunerna råd att inte jobba med arbetsmarknadsfrågor? 

Arbetsmarknaden står inför stora utmaningar när det gäller rekrytering och att få 
tillgång rätt kompetens. Vilka blir konsekvenserna av att inte göra något eller att göra 
fel saker? Björn Sundström, expert på kommunal ekonomi, talar om kommunernas 

roll och framtida utmaningar.  

 Sverige, svenska, svenskhet - och jag  
Mustafa Can, journalist och författare, avslutar konferensen med en personlig 

reflektion över de prövningar människan ställs inför i mötet med det nya landet. 

En allmänmänsklig berättelse om exil, drömmar, sorg, identitetskonflikter men 
också om svenskhet och om språkets och arbetets betydelse för att erövra ett nytt 
land. 
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Magnus Hedberg 

 
Maria Johansson 

 
Jenny Nybom 

 
Arjun Bakshi 

 
Mustafa Can 

 
Malin Junestav 

 
Björn Sundström 



 

Post: 118 82 Stockholm 
Besök: Hornsgatan 20 
Telefon: 08-452 70 00 
www.skl.se 

ArbNär2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRANGÖRER 

SKL - Avdelningen för Lärande och Arbetsmarknad 

 

 

 

Arbetsmarknads- och Näringslivsdagarna är en årligen återkommande konferens som 
arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). År 2013 genomförs konferensen för 
sextonde gången. Syftet är att förmedla aktuell information, bidra till debatten och väcka 
inspiration.  

Arbetsmarknads- och Näringslivsdagarna är den största konferensen i Sverige av sitt slag 
och den har blivit en viktig mötesplats för alla som är engagerade i de frågor som står i fokus 
på konferensen.  

Konferensen vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän med ansvar för arbetsmarknads-
och näringslivsfrågor i kommuner, landsting och regioner. SKL välkomnar också deltagare 
från våra och våra medlemmars samarbetsparter från statliga myndigheter, departement, 
arbetsmarknadens parter, ideella organisationer, frivilligsektor och privata företag.  

 
 
Välkomna! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Bo Gyllander 



Program FINSAM 2013 i Skövde 
Preliminärt 

DAG 1  Onsdagen den 10 april  

09.00-10.00  Registering/Kaffe/ Smörgås 

10.00-10.20 Samordningsförbunden i Skaraborg, Nationella Rådet och kommunalrådet i Skövde kommun hälsar välkommen till årets nationella konferens 

10.20-10.50 Gemensam strategi för finansiell samordning - Nationella Rådet presenterar fem strategiska fokusområden samt aktiviter för 2013-2014 

10.50-10.55 Bensträckare på plats 

10.55-11.40 Samordningsförbunden sett i ett omvärldsperspektiv -  Biträdande generaldirektör Clas Olsson från Arbetsförmedlingen  

11.40-12.00 Samordningsförbunden uppdrag och möjligheter ur ett ägarperspektiv -  Anders Henriksson, styrelseledamot SKL 

12.00-13.00 Lunch/mingel 

13.00-13.45 Parallella Workshop/seminarier 
 

Seminarie 1 
TEMA Samarbete 

Uppdrag Unga Vuxna - Samordningsförbundet Umeå berättar om sina erfarenheter om hur de organiserat ett gemensamt arbete till målgruppen. 
Ett uppdrag där ungdomar med funktionsnedsättning får en möjlighet att realisera sina resurser. 

Seminarie 2 
TEMA Samarbete 

Arbetsintegrerande sociala företag - ett verksamt komplement - Eva Johansson från Tillväxtverket och företrädare från Coopanion Skaraborg 
guidar i möjligheten att via sociala företag skapa en kompletterande arbetsmarknad. 

Seminarie 3 
TEMA Implemente-

ring 

Att arbeta långsiktigt med implementering som mål -  Petra Palmestål, FINSAM Falun och Meta Fredriksson, Samspelet Karlstad delar med sig av 
sina erfarenheter om hur de tillsammans med ägarna genomfört en implementering av uppdrag som startade med finansiering från samordnings-
förbunden. 

Seminarie 4  
TEMA Utvärdering 

Samhällsekonomisk utvärdering - Osvaldo Salas, Fil.dr. i nationalekonomi och docent i offentlig förvaltning och är verksam som forskare vid För-
valtningshögskolan i Göteborg, guidar oss i nyttan med att göra samhällsekonomiska utvärderingar. 

Seminarie 5 
TEMA Utvärdering 

Att analysera sin verksamhet med utgångspunkt i SUS -  Berit Björnered, Samordningsförbundet DELTA Hisingen, Göteborg och Helena Johans-
son, Samordningsförbundet Centrum, Göteborg ger oss information om möjligheterna i SUS. 

 
13.45-14.00 

 
Bensträckare /förflyttning 



Seminarie 6 
TEMA Samarbete 

Uppdrag Unga Vuxna - Samordningsförbundet Umeå berättar om sina erfarenheter om hur de organiserat ett gemensamt arbete till målgruppen. 
Ett uppdrag där ungdomar med funktionsnedsättning får en möjlighet att realisera sina resurser. 

Seminarie 7 
TEMA Samarbete 

Tillväxtverket - Eva Johansson och företrädare från Coopanion Skaraborg guidar i möjligheten att via sociala företag skapa en kompletterande ar-
betsmarknad. 

Seminarie 8 
TEMA Implemente-

ring 

Att arbeta långsiktigt med implementering som mål -  Petra Palmestål, FINSAM Falun och Meta Fredriksson, Samspelet Karlstad delar med sig av 
sina erfarenheter om hur de tillsammans med ägarna genomfört en implementering av uppdrag som startade med finansiering från samordnings-
förbunden. 

Seminarie 9 
TEMA Utvärdering 

Samhällsekonomisk utvärdering - Osvaldo Salas, Fil.dr. i nationalekonomi och docent i offentlig förvaltning och är verksam som forskare vid Förvalt-
ningshögskolan i Göteborg, guidar oss i nyttan med att göra samhällsekonomiska utvärderingar. 

Seminarie 10 
TEMA Utvärdering 

Att analysera sin verksamhet med utgångspunkt i SUS -  Berit Björnered, Samordningsförbundet DELTA Hisingen, Göteborg och Helena Johansson, 
Samordningsförbundet Centrum, Göteborg ger oss information om möjligheterna i SUS. 

14.45-15.15 Kaffe/kaka/frukt 

15.15-16.00 Dan Eliasson, generaldirektör på Försäkringskassan, ger sin syn på  samordningsförbundens uppdrag och möjligheter , sett ur ett ägarperspektiv. 

16.00 Avslut för konferensen dag 1 

16.15-18.15 Transafari - för de som önskar att möta våren och se tranorna vid Honborgarsjön 

19.00 Förmingel i resturangen 

19.30 Middag 



Dag 2 Torsdagen den 11 april 

08.30-09.30 
Samordningsförbund - en plattform för det lokala välfärdsarbetet? Utnyttjar vi potentialen? Johan Jonsson, folkhälsochef, Västra Götalandsregio-
nen inleder dagen och vi spånar inför framtiden 

09.30-10.00 Mingel/kaffe/smörgås 

10.00-10.45 Parallella Workshop/seminarier 
 

Seminarie 11 
TEMA Skatter 

Skatteverket i Jönköping - informerar om ett regelverk som kan vara lite snårigt, men nödvändigt för samordningsförbunden  och dess ägare att 
känna till. 

Seminarie 12 
TEMA Samordnings-
förbunden som ar-

betsgivare 

Arbetsgivaravgifter, pensionsskuld och andra nyttigheter - Information från Emma Hjort, PACTA, guidar i bestämmelser som är bra att känna till 
när allt fler samordningsförbund övergår till att bli arbetsgivare. 

Seminarie 13 
TEMA Upphandling 

Lagen om offentlig upphandling (LOU)  - vad gäller för samordningsförbund? Mathias Sylwan, jurist SKL, informerar generellt om Lagen om offent-
lig upphandling samt vad som gäller  i förhållandet mellan ett samordningsförbund och dess medlemmar. 

Seminarie 14  
TEMA Integrerad 

Samverkan 

Jonas Wells, Samordningsförbundet Norra Västmanland, leder ett ”Open space” möte där vi funderar framåt. Var är vi på väg när det gäller sam-
verkan? Deltagarna medverkar och formar seminariet tillsammans. 

Seminarie 15 
TEMA Utvärdering 

Hur hittar vi effekter? Erica Lindahl, forskare och fil.dr. på Institutet för arbetsmarknads– och utbildningspolitisk utvärdering berättar om att följa 
upp och utvärdera med utgångspunkt i socialförsäkringsområdet. 

Seminarie 16 
TEMA Unga Vuxna 

Unga utanför—ungdomar som inte syns i statistiken. Eva Franzen, har regeringens uppdrag i  utredningen om unga som varken arbetar eller stu-
derar. Eva Franzen informerar hur långt hon kommit i sin utredning Är samordningsförbunden den plattform som uppdrag kring målgruppen kan 

 
10.45-11.00 

 
Bensträckare /förflyttning 



11.45-13.00 Lunch/mingel 

13.00-13.45 
Finansdepartementet  är inbjuden och vid det preliminära programmets tryckning har dessa ännu inte lämnat besked alt. seminariet 16/22 med 
Eva Franzen 

13.45-14.00 Bensträckare 

14.00-14.45 
Ulrika Eklund, utbildare och processledare, har lång erfarenhet från arbete med möten för delaktighet och jämställdhet. Ulrika projektleder bland 
annat ett jämställdhetsprojekt om sjukskrivningar för SKL. Vad kan vi som samordningsförbund ta med oss som budskap från Ulrika i arbetet med 
kvinnor och män ska få del av välfärdsservicen på lika villkor? 

14.45-15.00 Avslutsord 

15.00 Kaffe innan hemfärd 

11.00-11.45 Parallella Workshop/seminarier 
 

Seminarie 17 
TEMA Skatter 

Skatteverket informerar om ersättning för mervärdesskatt och övrigt regelverk. 

Seminarie 18 
TEMA Samordnings-
förbunden som ar-

betsgivare 

Arbetsgivaravgifter, pensionsskuld och andra nyttigheter - Information från Emma Hjort, PACTA, guidar i bestämmelser som är bra att känna till 
när allt fler samordningsförbund övergår till att bli arbetsgivare. 

Seminarie 19 
TEMA Upphandling 

Lagen om offentlig upphandling (LOU)  - vad gäller för samordningsförbund? Mathias Sylwan, jurist SKL, informerar generellt om Lagen om offent-
lig upphandling samt vad som gäller om vi själva skall ansvara för en upphandling. Mathias Sylwan kan också vägleda oss i hur samordningsförbun-
den kan nyttja de avtal som våra ägare har tecknat. 

Seminarie 20 
TEMA Integrerad 

Samverkan 

Jonas Wells, Samordningsförbundet Norra Västmanland, leder ett ”Open space” möte där vi funderar framåt. Var är vi på väg när det gäller sam-
verkan? Deltagarna medverkar och formar seminariet tillsammans. 

Seminarie 21 
TEMA Utvärdering 

Hur hittar vi effekter? Erica Lindahl, forskare och fil.dr. på Institutet för arbetsmarknads– och utbildningspolitisk utvärdering berättar om att följa 
upp och utvärdera med utgångspunkt i socialförsäkringsområdet. 

Seminarie 22 
TEMA Unga Vuxna 

Unga utanför—ungdomar som inte syns i statistiken. Eva Franzen, har regeringens uppdrag i  utredningen om unga som varken arbetar eller stu-
derar. Eva Franzen informerar hur långt hon kommit i sin utredning Är samordningsförbunden den plattform som uppdrag kring målgruppen kan 
formeras kring? 
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