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Statusrapport till styrgrupp 
 

Verksamhet/projekt: 
 
Co-Active  
 
• deltagare aktiva i sin integrationsprocess 
• företagare som inser vinsterna 
• samverkan för rätt individuell insats 
 
Rapportperiod: 
Rapportperiod 2016-02-01 – 2016-05-18 
 

Rapporten har skrivits av: 
Therese Lundgren, Urkraft 
Britt Inger Stoltz, Samordningsförbundet 

 

Co-Active – nuläge/kartläggning  
 
 

1. Sammanfattning  
 
1.1 Syfte/målgrupp/mål 
Co-Active är ett socialfondsprojekt som syftar till att utveckla, samordna och överföra 
arbetsmetoder för arbetslivsintegration i Skellefteå och Norsjö.   
 
Co-Active riktar sig till personer som är arbetslösa, sjukskrivna och nyanlända och i behov av att 
närma sig arbetsmarknaden, komma ut i utbildning och arbete via rehabilitering eller språkträning. 
Under de tre år projekttiden varar från februari 2016 till och med december 2018 beräknas 140 
deltagare, cirka 70 per år och cirka 35 per termin, att omfattats av insatsen totalt.  
 

• minst hälften av deltagarna går vidare till studier eller arbete, varav minst 40 personer i helt 
nyskapade arbeten via jobcarvingmetoden 

• minst hälften av deltagarna går vidare till studier eller arbete  
• minst 60 arbetsgivare/chefer som deltagit i utbildningar och workshops om nytta och 

lönsamhet med mångfald på arbetsplatsen 
• en implementerad samordning med FK, Af och primärvården där arbetslivs- och medicinsk 

rehabilitering är en självklarhet 
• en implementerad struktur/rutin där man ser anhörigas del i rehabilitering/integration 
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1.2 Transnationell kunskapsspridning via erfarenhetsutbyte 
Inspiration till Co-Actives utveckling av sociala företag har i flera delar hämtats från Storbritannien 
som ligger i framkant i utvecklingen på flera plan. Deras trygghetssystem ser annorlunda än i 
Sverige, som har en stark offentlig sektor. Storbritannien har på grund av sin samhällskontext 
tvingats till att utveckla ett omfattande socialt entreprenörskap som utgör ett ytterligare stöd och 
en länk mellan individen och företaget. Co-Actives personal kommer att ha ett erfarenhetsutbyte 
med sociala företag i Storbritannien samt undersöka landets planer på myndighetssamverkan 
utifrån en stor gemensam plattform, samt ta del av arbetsmetoden Job Carving.  
 
 
1.3 Organisation/resurser 
Personalen i projektet kommer från Norsjö kommun (2 ½ tjänst), Urkraft i Skellefteå (2 ½ tjänst), 
Mobackenkyrkan en 25-procents tjänst, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan var sin halvtid 
gemensamt för Norsjö och Skellefteå, 2 hälsocentraler (var sin 25-procents tjänst, en i Norsjö och 
en i Skellefteå). Co-Active hoppas att hälsocentralen i Skelleftehamn ska medverka på grund av 
deras sätt att arbeta med kvinnor med utbrändhetssyndrom. Psykiatrin finansierar en gemensam 
heltidstjänst för båda orterna. Co-Actives projektledare är Therese Lundgren från Urkraft som 
finansierar hennes tjänst, oklart i vilken omfattning. Styrgruppen som utgörs av LSG. 
 
 
1.4 Ekonomi 
Nu i kartläggningsläget befinner sig ekonomin i fas med budget. Total projektbudget är 26 675 247 
kronor. Varav beviljat ESF-stöd är 12 456 132 kronor. Projektet delfinansieras av staten via 
Försäkringskassan (FK) och Arbetsförmedlingen (AF). AME i Norsjö kommun och Mobackenkyrkan 
finansierar varsin tjänst på 25 procent. Samordningsförbundet bidrar med 50 000 kronor per år till 
projektet. Skellefteå kommun bidrar med 167 000 kronor/år i kontanta medel och Norsjö kommun 
med totalt 60 000 kronor. 
 
 
1.5 Röda tråden genom hela socialfondsprojektet 
Det finns ett krav från ESF att det ska finnas en röd tråd som löper genom hela projektet: hur man 
kommer att arbeta med strategisk påverkan av myndigheter för att förbättra för målgruppen vet 
man ännu inte. Det ska klargöras under planerings- och analysfasen. 
 
 
1.6 Kvalitetskrav på utvärdering av socialfondsprojekt 
Co-Active har skickat ut anbudsinbjudan till olika aktörer. ESF har olika kvalitetskrav på en 
utvärderare av projekt och man följer dessa krav i anbudsinbjudan. 
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1.7 Tidsaktivitetsplan 
En tidsaktivitetsplan till ESF kommer att färdigställas i juni 2016. En revidering av målgrupp kan 
komma att göras sedan projektet kommit igång under hösten. 
 
 
1.8 Egen spridning 
Ett syfte med socialfondsprojekt är att sprida dess goda erfarenheter. Till uppstartsmötet den 3 juni 
kommer Co-Active att ha sin kommunikationsplan färdig. 
 
 
 
 
 
2. Deltagarna 
Strukturella problem i Sverige har lett till att människor hamnat utanför trygghetssystemen och 
riskerar falla mellan stolarna och därför behövs fungerande samverkansformer. Många har dålig 
ekonomi på grund av fysisk och/eller psykisk ohälsa, främst om det är i kombination med 
arbetslöshet. Kanske med låg självkänsla som följd. Co-Actives målgrupp står långt från 
arbetsmarknaden. De kan behöva få känna att hälsan bär i ett arbete som är anpassat till individen 
och därigenom få färska referenser från arbetsmarknaden.  
 
 
Co-Active kan erbjuda samverkansinsatser  
Samtliga deltagare som aktualiseras till aktivitet, praktik, studier och arbete via Co-Active har en 
komplex problematik och en komplicerad livssituation. Alla kommer att bli remitterade till Co-
Active via AF, FK och psykiatrin för samverkansinsatser via Co-Active.  
 
 
Eventuella målgruppsförändringar 
Co-Active lämnade öppet för förändringar gällande målgrupper i sin ansökan till ESF förra hösten 
med tanke på de snabba förändringar vi har i samhället. Vad man vet är att man kommer att arbeta 
med samtliga målgrupper: personer med funktionsnedsättning, är över 55 år, har låg utbildning 
eller inte är född i Europa.  
 
 
Snabb förändring kräver snabb åtgärd 
Nyanlända behöver språkträning för att bli anställningsbara. Inom Co-Active är arbetsplatsen tänkt 
att vara en plats att lära sig språket. Nyanlända behöver därför mycket tid ute på arbetsplatserna. 
Knut´n i Norsjö kommer att inventera ett behov av anställning och ta fram särskilda moduler för 
språkpraktik.  
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Arbetssättet kan komma att revideras under hösten sedan deltagarna börjat. Personerna och deras 
situation kan komma att påverka arbetstakten i projektet. Totalt räknar Co-Active att kunna 
erbjuda plats till 140 deltagare. För en deltagare som endast klarar att arbeta 50 procent erhåller 
Co-Active motsvarande halv ersättning. Deltagarantalet skulle av denna anledning kunna utökas. 
 
  
2.2 Jämlikhet/Tillgänglighet/mångfald 
En målgruppsanalys pågår. Co-Actives projektledare har initierat kontakt med samtliga parter under 
kartläggningsprocessen. I ett möte under maj månad med AF och FK har man påbörjat arbetet med 
att definiera och presentera sina målgrupper. 
 
I och med tilldelningen av målgrupp kommer man att titta närmare på arbetet med jämlikhet, 
tillgänglighet och mångfald. Tanken är att organisationerna i projektet ska kunna fungera som en 
utvecklande miljö för människor i behov av rehabilitering, arbetsträning och praktik - även ur 
jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv. 
 
 
 
 
3. Arbetssätt/processer 
 
Co- Actives tre delar 

• insats för deltagare 
• utveckling av två sociala företag: ett via samarbete med Knut’n i Norsjö ett via 

Mobackenkyrkan i Skellefteå 
• uppsökande verksamhet i företag för att informera om målgruppen, dess 

utvecklingspotential, samt motivera företagare att anställa personer ur målgruppen genom 
att presentera olika fördelar med en anställning. 
 

 
3.1 Med utgångspunkten att deltagarens aktivitet ska leda till jobb 
Olika slags motivationshöjande aktiviteter samt skapande av fler arbetsplatser för målgruppen. 
 
 
3.2 Två sociala företag ska startas inom projektet 
Knut’n Norsjö kommun 
Knut'n är i dag en mötesplats med second hand-affär i kommunal regi där man vill främja 
människors psykiska och fysiska hälsa. Tanken är att Knut’n inom projektet ska avknoppas som en 
egen enhet i form av ett socialt företag. 
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Svenska kyrkans lägergård i Mobacken 
Mobackenkyrkan i Skellefteå kommer att tillhandahålla sin lägergård för Co-Actives verksamhet. 
Lokalen ska renoveras för att eventuellt kunna sälja konferenser, kurser och lägerverksamhet. 
Deltagarna kommer även att testa att driva sommarcafé samt annan verksamhet under vintern. 
Man kommer även att testa att ha nyanlända personer från andra länder i verksamheten. Någon 
eller några som behöver språkträning kan få praktikplats och om det faller väl ut även en 
anställning. 
 
Samordningsförbundet stödjer att man startar sociala företag under projekttiden för att de sedan 
ska finnas kvar för att människor lättare ska få ett arbete. Tanken är att de två sociala företagen 
efter projekttiden ska ha en hållbar affärsidé. Lisa Nilsson Coompanion, affärsutvecklare för 
kooperativa och sociala företag i Skellefteå, är samordnare för utvecklingen av affärsidé. Hon kan 
komma att kontaktas i detta projekt för samverkan. 
 
 
3.3 Arbetssätt gentemot företag 
 
Attitydpåverkande insatser 
Mycket arbetstid kommer att behövas till att söka upp/inbjuda företagare. Urkraft har redan ett 
stort nätverk men man kommer även att behöva hitta nya arbetsgivare. Det är ännu oklart vem 
som kommer att ha den rollen att söka upp företagare för att förklara vilka vinster de kan göra 
genom att anställa en av Co-Actives deltagare. Även nya tjänster kommer att tillsättas inför intag av 
deltagare hösten 2016. 
 
Skräddarsydda tjänster 
Parterna i Co-Active ställde sig frågande till nyttan med en insats, som gör en person 
anställningsbar, utan att sedan leda till jobb, inför sin ansökan till Europeiska socialfonden (ESF) i 
augusti 2015. Man kände sedan tidigare till problemen med att kunna erbjuda en arbetsplats för 
anställning.  
 
Jobcarvingmetoden 
Som en inspiration i arbetet använder man anställningsstrategin Job Carving, som ursprungligen 
riktades till individer med autism och andra funktionshinder. Det kan handla om att identifiera 
arbetsuppgifter, att skräddarsy en tjänst för en deltagare i projektet som kanske klarar att arbeta 25 
procent (10 timmar i veckan) med att utföra enklare arbetsuppgifter. Detta kan frigöra tid för någon 
som därigenom kan använda sin kompetens mer effektivt. Dessa insatser kommer att samordnas 
med deltagaren i fokus. Ett av projektmålen är därför att under de närmsta två åren mejsla fram 40 
nya jobb via jobcarvingmetoden. 
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4. Samverkan 
Samtliga deltagare som remitteras till Co-Active bedöms vara i behov av samverkansinsatser för att 
kunna tillgodogöra sig samhällets insatser. Det kan vara allt från samverkansträffar med 
myndighetspersoner till läkarbesök inklusive hämtning och skjuts av deltagare. 
 
4.1 Primärvården/psykiatrin 
Co-Active kommer att samverka med individen och olika instanser utifrån dennes behov och 
aktuella situation, med myndigheter, sociala företag och andra företag. Man satsar på tidig 
samverkan i projektgruppen med primärvården och psykiatrin i rehabiliteringsarbetet som kommer 
att ske med individen i fokus. Inom projektet kommer man att arbeta med 4- till 5-partssamtal för 
att motverka ett dåligt flöde mellan samverkansinsatser som bromsar deltagarens 
integrationsinsats när denne är sjuk kommer primärvård och psykiatri att tidigt involveras i 
deltagarens rehabiliteringskedja. Den stora anledningen är att bristfälliga och vagt formulerade 
läkarintyg annars kan leda till att en person inte kan få rätt insats insats  för sin rehabilitering. Målet 
är en bättre flödeseffekt via en gemensam plan och att jobba fram nya metoder för samverkan.  
 

4.2 Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan 
De flesta remisser kommer från AF, FK och psykiatrin. På grund av brister i sina verktyg för olika 
målgrupper tar AF/FK stöd utifrån, från Co-Active och andra aktörer, I projektet ska myndigheterna 
och övriga aktörer gemensamt arbeta för att testa nya metoder. Remittenten bedömer om det 
finns behov av insatser av fysiska, psykiska, intellektuella, sociala, språkliga och/eller 
arbetsmarknadsmässiga orsaker. Remittenten initierar samverkan. 
 
4.3 Övrig samverkan 
Co-Active syftar även till att leda till utbildning/studier via samverkanssamtal med studievägledare, 
CSN eller AF. 
 
 
 
 
5. Vad händer härnäst 
 
Uppstartsmöte - Co-Actives arbetsmetoder tas fram i lokal samverkan 
Ett uppstartsmöte av projektet inför höstens intag av deltagare är planerat till fredag den 3 juni 
2016 då samtliga parter kommer att delta: Urkraft i Skellefteå, Norsjö kommun tillväxtkontoret och 
Knut’n, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun, Västerbottens läns 
landsting/Psykiatrin, Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö, Mobackenkyrkan i Skellefteå 
pastorat, två hälsocentraler, arbetsgivare i Skellefteå och Norsjö.  
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