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 Myndighetssamverkan kring UVAS 16-29 a r 

Arbetsmarknadstorget, AMT 

Vision 2017 

Arbetsmarknadstorget skapar förutsättningar för ett självständigt liv genom stöd till arbete, 

utbildning och egen försörjning för unga med behov av stöd och service från flera 

myndigheter. 

Målgrupp 

Arbetsmarknadstorgets verksamhet riktar sig till unga vuxna 16-29 år som varken studerar 

eller arbetar och har komplexa behov av stöd. Målgruppen har kommit att stå allt längre från 

arbetsmarknaden. Under 2017 har Arbetsmarknadstorget arbetat med 95 personer, varav 

48 kvinnor och 47 män. Samtliga bedöms ha någon form av funktionsnedsättning.  

Utbildningsnivå  

Grundskola: 52 personer (23 kvinnor och 29 män) 
Gymnasiesärskola: 9 personer (7 kvinnor och 2 män) 
Gymnasiestudier: 34 personer (21 kvinnor och 13 män) 

Remitterande myndigheter  
Arbetsförmedlingen: 52 personer (23 kvinnor och 29 män) 

Försäkringskassan: 0 personer 

Kommun: 18 personer (9 kvinnor och 9 män) 

Landsting: 25 personer (16 kvinnor och 9 män) 

 

Resultat 

Av de 95 deltagarna har 36 personer avslutats och av dessa har 15 (ca 42 %) gått till arbete 

eller studier, 7 till arbete (3 kvinnor och 4 män) och 8 till studier (3 kvinnor och 5 män). 

Organisation/resurser 

Arbetsmarknadstorgets är en samlokaliserad verksamhet bestående av samlokaliserade 

handläggare från Skellefteå kommun, Arbetsförmedlingen och Västerbottensläns landsting -

psykiatrin. Försäkringskassan är inte längre samlokaliserad men kan kontaktas när behov 

finns. Ledning och styrning sker av handläggarnas närmaste chefer från alla fyra myndigheter 

samt förbundschefen i samordningsförbundet Skellefteå/Norsjö som bildar en gemensam 

ledningsgrupp.  

Verksamheten skapar goda förutsättningar för myndighetssamverkan där unga med 

komplexa behov kan få det stöd de behöver av ett multikompetent team.  
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Strategi  

Att genom samordnade individinriktade insatser förbättra livskvalitet, öka arbetsförmåga 

och möjlighet till egen försörjning samt skapa framtidstro hos personer i åldern 16–29 år i 

behov av samordnad rehabilitering. 

Individen 

Personcentrering har utgjort grunden för de aktiviteter som Arbetsmarknadstorget 

genomför.  Personcentrering innebär att deltagaren ska uppleva att insatser är organiserade 

kring deras behov och att deltagaren har möjlighet att själv påverka och styra sin 

rehabiliteringsprocess.  

Aktiviteter: 

 tidig och samordnad rehabilitering 

 gemensam kartläggning, analys och handlingsplan som utgångspunkt för individuella 

insatser i form av bl.a. handledning, arbetsträning, sysselsättning 

 arbetsmarknadsprogram, praktik samt medicinsk, social, psykosocial, psykologisk, 

neuropsykiatrisk rehabilitering, utbildning m.m. 

 individuellt och strukturellt förebyggande insatser 

 dialog och kontinuerligt samarbete med arbetsgivare och näringsliv 

 gemensam uppföljningoch utvärdering efter avslutad aktivitet. 

Förnyelse/utveckling 

Förnyelse och utvecklingsperspektivet i Arbetsmarknadstorget är centralt då finansiell 

samordning ger unika möjligheter att utveckla välfärdsarbetet. Den finansiella samordningen 

innebär en gemensam arena där våra samverkande myndigheter kan verka tillsammans och 

ta ett samlat ansvar utifrån individens behov.  

Aktiviteter: 

 skapa mötesplatser för kontinuerligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte såsom 

gemensam utbildning, gemensam kartläggning, konferenser, seminarier, etc. 

 gemensam kartläggning, behovs- och åtgärdsanalys 

 tillämpa nya metoder för att mäta effekter av samordnad rehabilitering 

 använda SUS och indikatorer för uppföljning/utvärdering 

 delta i lokalt utvecklingsarbete. 

 

Arbetssätt/processer 

Arbetsmarknadstorget ska skapa bättre förutsättningar för ägarna att ta ett samlat 

helhetsansvar utifrån individens behov. Arbetssätt inom Arbetsmarknadstorget ska grunda 

sig på vetenskap och beprövad erfarenhet.  

De insatser och arbetssätt som initieras ska alltid organiseras så att deltagarens behov och 

medbestämmande är i centrum.  
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Arbetsmarknadstorget ska bedrivas på ett sådant sätt att medverkande myndigheters 

representanter har ett kontinuerligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte och att samverkan 

bygger på respekt för varandras kunskap och uppdrag.   

För att kunna avläsa resultat och effekter av genomförda insatser ska metoder testas och 

vidareutvecklas samt resurser avsättas för uppföljning/utvärdering. Aktiviteter: 

 gemensamt bedömnings- och rehabiliteringsteam 

 gemensamma handlingsplaner 

 samlokalisering av berörda myndigheters handläggare 

 kontinuerligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte 

 samordnad insats enligt modellen En gemensam ingång 

 förmedla nya kunskaper i form av forskning, rapporter m.m. 

 

Jämställdhet utifrån ett genusperspektiv  

Utifrån AMT:s kartläggningsmaterial försöker man ställa samma frågor till deltagarna oavsett 

kön kring till exempel familjesituationen, roller, ansvar, hot, våld och mobbing. Man samtalar 

kring både somatisk och psykosomatisk inriktning med båda könen. Kring missbruk är det 

viktigt att ställa raka tydliga frågor oavsett kön. När det gäller jämställdhet kring 

rehabilitering till arbete/studier ska alla ha samma rättigheter och möjligheter och vår 

uppgift är att vidga perspektiven och ge dem möjlighet att ta egna grundade beslut. 

 

Medlemsorganisationer som gått in med egna resurser under 2017 

Kommunen: 1 socialsekreterare + 1 socialsekreterare 6 mån, 1,5 

arbetsmarknadskonsulent, 0,5 studie & yrkesvägledare 

Arbetsförmedlingen: 1 arbetsförmedlare (Har varit mycket varierande under året) 

Landstinget: 1 samordnare från psykiatrin (Samordningsförbundet finansierar 40 %) 

 

Samordningsförbundet går in med resurser för: 

1 utvecklingsledare 

1 socialsekreterare 4 mån 

Kostnader för lokaler samt verksamhetsmedel 

 

Nuläget kopplat till stödinsatsens mål och resultat 

Att skapa en sammanhållen mötesplats och samordna insatser är en stor del i arbetet. På 

detta sätt behöver individen bara gå till Arbetsmarknadstorget och där kunna möta olika 

professioner som ger stöd och kopplar in insatser utifrån de aktuella behoven som ska föra 

dem närmare egen försörjning. 
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Eftersom målgruppen står långt från egen försörjning och har en komplex problematik med 

mycket psykisk ohälsa krävs en långsiktig och hållbar planering.  

 

Tid och resurser för att förbereda och ge stöd till målgruppen 

Eftersom individerna levt i ett utanförskap under lång tid och inte har fungerande nätverk så 

behövs stora insatser och samarbete mellan myndigheter för att ge stöd och koppla på 

insatser (inom områden som gör att deras levnadsvanor, livsstil, psykisk och fysisk hälsa 

förbättras, med syfte att förbereda dem inför praktik, arbete eller studier). 

 

Förberedande insatser under 2017  

1. Livet är ditt och Hälsa för livet, lågtröskelverksamhet finansierad av 

Samordningsförbundet 

2. Destination Framtid, en uppstartsgrupp finansierad via Skellefteå kommun 

och Samordningsförbundet. 

3. Gruppverksamhet inom AMT, för att jobba med förberedande rehab och 

motivations höjande aktiviteter. 

Dessa gruppinsatser har visat sig motivera deltagarna att delta, vilket medför att de får 

rutiner och en insikt i att det kan vara en lång väg till arbete t.ex. via praktik eller kortare 

kurser för att visa att man klarar arbete/studier 

Viktigt är att det finns en koppling till vidare planering när deltagarna är redo att vara på en 

arbetsplats eller i studier för att få rätt stöd/hjälp för det som passar dem.  

När individen är redo att ta steget vidare till praktik/studier ser vi att det är viktigt att ge ett 

starkt stöd till både individ och arbetsplats/ studieplats och täta uppföljningar den första 

tiden för flertalet av individerna. Det är även avgörande att det finns bra handledning som 

har förståelse och kunskap kring olika funktionsnedsättningar. 
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Finsam-projekt/Ha lsofra mjande insatser med bildterapi 

Livet är ditt (2016-08-01 – 2017-06-30) 

Målgrupp 

Livet är ditt var en hälsofrämjande insats som syftade till att stärka ungas självbild och hälsa, 

framtidstro samt motivation till studier, praktik och arbete.  

Projektet som avslutades i juni 2017 vände sig till unga personer mellan 20 och 30 år som var 

sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa, som ville uppnå en mer hälsosam, meningsfull och 

hållbar livssituation samt stärka sin motivation inför arbete, studier eller praktik.  

Verksamheten erbjöd ett kreativt skapande enligt en bildterapeutisk metod. Bildterapi är ett 

ordlöst uttryck som låter deltagaren komma i kontakt med minnen, egna känslor, fantasier, 

tankar och upplevelser, drömmar och mål. 

Organisation/resurser/ekonomi 

Två projektledare/ bildterapeuter 

Hälsa för livet var ett samverkansprojekt mellan Västerbottens Läns Landsting/Psykiatriska 

kliniken i Skellefteå och Försäkringskassan som pågick med totalt 22 deltagare under 

perioden augusti 2016 – juni 2017. Projektet finansierades av Samordningsförbundet 

Skellefteå-Norsjö. 

Arbetssätt/processer under våren 2017 

Två förmiddagar i veckan under 12 veckor träffade projektledarna gruppen med de 10 

deltagarna, varav 6 kvinnor och 4 män.  

Resultat 

Enligt majoriteten av deltagarna har bildterapiprocessen bland annat bidragit till att de: 

 upplever att deras hälsa har förbättrats  

 mår bättre för att de brutit isolering och funnit gemenskap med varandra 

 påverkats positivt av att aktiviteterna anordnas i grupp så att de fått möjlighet att 
dela sina erfarenheter/svårigheter med varandra och känna sig mindre ensamma i sin 
situation 

 förändrat sin livsstil i positiv riktning  

 självbild, motivation och framtidstron har påverkats positivt  
 

Medarbetarna upplever ett visst samband mellan motivation och tid i utanförskap, men att 
även de som varit längst tid utan sysselsättning haft viljan att förändra sin livssituation och 
behövt nya metoder för att uppnå personlig utveckling och livsstilsförändring 
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Hälsa för livet (september 2017-juni 2018) 

Målgrupp 

Projektet Hälsa för livet riktar sig till unga kvinnor och män mellan 20-30 år som vill uppnå en 

mer hälsosam, meningsfull och hållbar livssituation. Målet är att skapa förutsättningar för 

ökad självinsikt, självtillit och en mer hälsosam livsstil som kan leda till förhöjd livslust, 

framtidstro och motivation samt i nästa steg underlätta deltagarnas insteg/återgång i 

arbete, studier eller praktik. 

Organisation/resurser 

Två projektledare på vardera 40 % en bildterapeut och en hälsocoach.  

Hälsa för livet är ett samverkansprojekt mellan Västerbottens Läns Landsting, Skellefteå 

kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan finansierat av Samordningsförbundet. 

Respektive myndighet kan hänvisa deltagare som sedan prioriteras av 

Arbetsmarknadstorgets samverkansteam. 

Resultat, lärdomar och framgångsfaktorer 

I projektet har 12 deltagare, varav 7 kvinnor och 5 män, träffats 2 förmiddagar i veckan 

under 12 veckor.  

Genom sitt skapande i bildterapin stärker deltagarnas sin kommunikation, problemlösning, 

sitt själv, sin identitet och sitt värde. När självbilden, hälsan och framtidstron stärks ökar 

motivationen och viljan att förändra sin livssituation och tron på att kunna komma ut i egen 

försörjning (se utvärderingen i bilagan). 

Deltagarna har genom projektet kunnat bryta långvarig isolering och betonar främst dessa 

faktorer som avgörande för en fortsatt utveckling. De uppger att projektets recept på 

framgång är en tillåtande och tillitsfull atmosfär, gruppdynamiken och bildterapimetodens 

betydelse för rehabilitering.  

Bildterapigruppen och de hälsofrämjande aktiviteterna har tillsammans skapat gemenskap 

och sammanhang där deltagarna kunnat dela svåra livserfarenheter med varandra som de 

många gånger tidigare hållit hemliga. Bildterapin har gett dem möjlighet att komma i kontakt 

med sina känslor, minnen, fantasier, trauman och upplevelser vilket tydligt framgått i 

majoriteten av deras bilder och egen utvärdering. Deltagarna uppger att bildterapin hjälpt 

dem att förstå sin livssituation på ett bättre sätt och att de lättare kunnat prata om sina 

känslor, tankar och reflektioner. Detta har stärkt deras självbild, motivation och framtidstro.  

De flesta deltagare önskar en fortsättning av träffar med gruppen och personalen för att 

behålla trygghet och gemenskap kombinerat med arbetsträning, med dagliga möten före 

och efter. De anser att tre månader är för kort tid för att ensam komma vidare till nästa steg. 

Stödets betydelse har betonats av deltagarna under hela projektperioden.  
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Individinriktade insatser fo r UVAS/Uppso kande och uppstart  

Destination Framtid (2017-04-01 – 2017-12-31) 

Målet med Destination Framtid var att individen skulle få den hjälp och det stöd som denne 

behövde. Att vara utan aktivitet kan ha en negativ påverkan på den unge som kanske känner 

sig nedstämd och utanför. Tillsammans försökte man skapa så goda förutsättningar som 

möjligt för att underlätta individens steg till en aktiv fritid, meningsfull tillvaro och egen 

försörjning.  

Målgrupp och mål 

Projektledarna fick ramar att förhålla sig till från den operativa ledningsgruppen som 

identifierade fyra kategorier av ungdomar som projektet skulle fokusera på: 

 Ungdomar 16-19 år utan aktivitet 

 Ungdomar 16-19 på väg ut från skolan 

 Ungdomar 20-24 utan aktivitet 

 Utrikesfödda ungdomar med permanent uppehållstillstånd (3 personer) 

Destination Framtid skulle inte fokusera på elever inskrivna i skolan (skolans ansvar), befann 

sig i aktivt drogmissbruk eller under asylprocess. Målsättningen var att arbeta med ca 30 

deltagare. Att delta i projektet byggde på frivillighet. Tolk kunde ordnas vid behov. 

Utbildningsnivå  

Slutförd grundskola: 2 personer (2 män) 

Ej slutförd Grundskola/grundsärskola: 6 personer (1 kvinna och 5 män) 

Pågående gymnasiesärskola: 1 person (1 man) 
Uppgift saknas: för 2 av deltagarna. 

 

Resultat 

Projektet avslutades delvis i förtid då den planerade organiseringen för att nå och komma i 

kontakt med ungdomarna inte riktigt kom att fungera. Många bland den personal som 

kontaktades hos myndigheterna visade stort intresse för projektet och hade listor med namn på 

presumtiva deltagare, men trots detta så blev det få som aktualiserades till den personal som var 

redo att börja jobba. 

Totalt deltog 11 personer (1 kvinna och 10 män) i projektet varifrån samtliga gjort avslut. Av 

dessa 11 deltagare gick 6 personer vidare till egen försörjning, varav 2 män till arbete och 4 

män till studier med CSN-lån. Av de övriga 5 deltagarna gick 1 kvinna och 3 män till annan 

insats, medan 1 man gjorde avslut på grund av att insatsen endast var tillfällig. 

Arbetssätt 

Destination framtid kunde erbjuda 

• hembesök 

• samtalsstöd 
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• stöd vid myndighetskontakter samt sociala kontakter (kompisar, familj) 

• meningsfulla aktiviteter, individuellt eller i grupp 

• utevistelse eller annan fysisk aktivitet, med mera. 

Organisation/resurser 

Destination Framtid var ett samarbete mellan Skellefteå kommun och Samordnings-

förbundet som också finansierade projektet. De tre som arbetade i projektet hade bred 

erfarenhet av att möta människor som befinner sig i olika skeden i livet, en sjuksköterska och 

två socionomer. Tillsammans med individen försökte man sedan hitta det stöd som passar 

just denne just då.  

Remittering 

Arbetsförmedlingen: 1 personer (1 man) 

Försäkringskassan: 0 personer (0 kvinnor och 0 män) 

Kommun: 5 personer (1 kvinnor och 4 män) 

Landsting: 1 person (1 man) 

Arbetsmarknadstorget: 1 person 

Friskolor: 2 personer 

Närstående: 1 person (även individen var välkommen att kontakta medarbetarna om denne, 

eller någon annan, var i behov av stöd via Destination Framtid.) 

 

Tankar för framtiden 

Behovet av stödjande insatser för unga som varken arbetar eller studerar kvarstår 

(hemmasittare och de som ännu inte är kända hos någon myndighet).  
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Myndighetssamverkan kring personer 30+  

MySam, Myndighetsgemensam samverkan 

Målgrupp 

Personer 30 år och äldre i Skellefteå och Norsjö som är i behov av samordnat stöd från två 
eller fler myndigheter och som har eller riskerar att hamna i behov av långvarigt 
försörjningsstöd. Bedömningen att det finns ett behov av samordnat stöd från flera olika 
myndigheter kan vara av fysiska, psykiska, intellektuella, sociala och arbetsmarknadsmässiga 
orsaker. Det ska finnas en önskan hos individen ett erhålla samordnat stöd från de olika 
myndigheterna/instanserna. 
 
Samtliga deltagare i MySam har en komplex livssituation och en mycket omfattande 
problematik, större delen av deltagarna är i behov av kontakt med sjukvården, 
primärvården, psykiatrin och/eller annan specialistvård. Gemensamt för flera deltagare är 
att de står allt för långt ifrån arbetsmarknaden för att kunna omfattas av 
Arbetsförmedlingens tjänster. Nästan ingen har sjukpenninggrundande inkomst, SGI. 
Deltagarna bedöms av Försäkringskassan att stå för långt ifrån arbetsmarknaden för att 
kunna omfattas av Försäkringskassans samordningsansvar och nästan samtliga har haft 
försörjningsstöd mycket lång tid, många i över tio års tid. De flesta har heller inga andra 
myndighetskontakter eller stödjande insatser än sin socialsekreterare på enhet 
försörjningsstöd. 

 

Resultat 

Under 2017 har 96 personer med svårighet att nå egen försörjning mottagit individuellt stöd 
via MySam, varav 44 kvinnor och 52 män. Av dessa var 50 nya för året, varav 24 kvinnor och 
26 män. Samtliga har en mycket komplex livssituation där ohälsa av psykisk – och/eller fysisk 
orsak är en kraftigt bidragande orsak till nuläget. 
   
Av dem som mottagit individuellt stöd under år 2017 var nästan samtliga personer i behov 
försörjningsstöd vid insatsens början. Av dessa var 82 personer i behov av mycket långvarigt 
försörjningsstöd (i minst 27 månader under en treårsperiod med avbrott på högst två 
månader), varav 38 kvinnor och 44 män. 
 
Av de 96 personer som under år 2017 deltagit i stödinsats har 20 personer gått till egen 

försörjning, varav 7 kvinnor och 13 män.  

 

Av de 20 personer som gått till egen försörjning: 

 5 personer gått vidare till egen försörjning via arbete, samtliga män 

 2 män har gått vidare till heltidsstudier  

 12 personer har beviljats sjukersättning, varav 6 kvinnor och 6 män 

 1 kvinna har fått aktivitetsersättning 
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Organisation/resurser 

1. MySam har en Samordnare på 60 % finansierad av Samordningsförbundet. MySams 
samordnares uppgift är att initiera och samordna myndigheternas insatser för 
deltagarna, att boka, kalla ihop och samordna det praktiska arbetet tillsammans med den 
enskilde och vid samverkan med andra myndigheter. Samordnaren finns med som en 
aktiv samverkanspart för att stödja och föra processen runt den enskilde vidare. 
Samordnaren informerar om verksamheten inför andra myndigheter och instanser samt 
rapporterar och återkopplar till chefer och styrgrupp gällande verksamheten i sin helhet. 
Samordnaren tar också emot ärenden från Norsjö kommun och andra myndigheter än 
socialtjänsten. Ärenden från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Arbetsmarknadsenheten och socialtjänsten i Norsjö går direkt till samordnaren. 

 
2. Samordningsförbundet finansierar även två Aktivitetscoacher som vardera jobbar 25 % 

vid MySam med att stödja deltagarna till en anpassad aktivitet eller sysselsättning. 
Aktivitetscoacherna följer upp och för planeringen vidare, om möjligt med målsättning 
att deltagaren ska kunna stå till arbetsmarknadens förfogande via Arbetsförmedlingen 
men även för att skapa rutiner och struktur i vardagen och därmed ett bättre mående. 

 
3. MySams Kontaktpersoner kommer från några av de olika myndigheterna 

Arbetsförmedlingen, Psykiatrin, Arbetsmarknadsenheten, Solkraft, Socialtjänsten i Norsjö 
samt CV och har ett särskilt ansvar att stödja MySams verksamhet vid frågor vad gäller 
regelverk och vägen in i myndigheten. 

 
4. Under hösten 2017 utökades verksamheten med två tjänster och MySam består numera 

av fyra Socialsekreterare som är anställda vid enhet försörjningsstöd, sammanlagt 3,4 
tjänster. Socialsekreterarna handlägger deltagarnas försörjningsstöd samtidigt som de 
fungerar som rehabiliteringskoordinatorer där de samordnar myndighetsgemensam 
samverkan utifrån deltagarens behov och livssituation.  Socialsekreterarna kartlägger 
individens behov och initierar samverkan, tillgängliggör insatser och finns med i 
planeringen som en aktiv samverkanspart för att stödja och föra processen runt den 
enskilde vidare. Ofta pågår ofta flera processer och insatser som den enskilde är i behov 
av samtidigt (se exempel nedan). Remisser från socialtjänsten går direkt till MySams 
socialsekreterare på enhet försörjningsstöd. 
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Arbetssätt/processer 

MySam sammankallar aktuella myndigheter/instanser för samarbete och gemensam 
planering runt individen. Samverkan sker genom samarbetsmöten med individen i fokus där 
de olika myndigheterna deltar och bidrar med insatser utifrån respektive myndighets 
uppdrag. I MySams uppdrag ingår att initiera samverkan genom Samordnade individuella 
planer SIP:ar och att tillgängliggöra stödet genom att hjälpa till med ansökningar. 
 

 

Remittenter 

Deltagarna remitteras främst från enhet försörjningsstöd där man har identifierat ett behov 
av samordnat stöd förutom behovet av långvarigt försörjningsstöd. Även deltagare från, 
Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsenheten, Försäkringskassan och Norsjö kommun har 
remitterats för samverkansinsatser via MySam 
 

Jämställdhet, tillgänglighet, mångfald 

Fokus i arbetet är att kvinnor och män ska få den hjälp och det stöd som de behöver, oavsett 
kön. Resurser ska fördelas lika efter individens behov oavsett man eller kvinna. I gruppen 
med långvarighet i försörjningsstöd finns en tydlig dominans av ensamstående män och 
detta speglas något i verksamheten. Av största vikt är dock att inte styras av förväntningar 
utifrån kön eller föreställningar om individens behov utifrån ett diskriminerande 
könsperspektiv. 
 
Tillgänglighet ska säkerställas vad gäller kommunikation och information, lokaler, inredning 
och utrustning. På det stora hela handlar verksamheten i mångt och mycket om att 
tillgängliggöra samhällets insatser för våra deltagare, insatser som kan tros vara en rättighet 
för alla men som inte finns tillgängliga för våra deltagare. 
 
Verksamheten ska genomsyras av ett mångfaldsperspektiv vilket innebär ett grundläggande 
synsätt att var och en har möjlighet att bidra med sin unika erfarenhet och kompetens så att 
samhällets mångfald blir en fungerande helhet och gemensam tillgång. 

Inledning 

•Behov av samordnat stöd identifieras och en remiss utformas, muntlig eller 
skriftlig 

•Ett myndighetsgemensamt medgivande undertecknas av individen 

 

Planering 

•MySam och individen gör tillsammans upp en planering med utgångspunkt 
från individens behov. 

•MySam kontakter de myndigheter och instanser som 
tillhandahållerefterfrågade insatser, SIP eller bokar in samverkansmöte  

Insatser 

•MySam hjälper individen att ansöka om efterfrågade insatser, hjälper till  att 
införskaffa de underlag som krävs. 

•Ofta pågår flera olika processer samtidigt då individernas livssituation många 
gånger är komplexa. 
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Slutsatser 

En växande grupp med människor hamnar utanför våra välfärdssystem både utifrån 
individuella orsaker men även på grund av strukturella orsaker. Ansvaret för människors 
försörjning och behov av insatser har alltmer förskjutits till att ligga under kommunens 
yttersta ansvar. Insatserna som individerna har rätt till kan vara svåra att söka och få ta del 
av. För många i MySams målgrupp blir det alltför komplicerat och svårt att klara av eller att 
orka med att driva sitt eget ärende. Det finns ett stort behov av att någon tar ett 
helhetsansvar. Någon måste initiera, koordinera, samordna, tillgängliggöra och följa upp de 
insatser som samhället har att erbjuda den enskilde. Det är här som MySams koordinerande 
och samordnande insatser kommer att krävas i allt större omfattning så länge MySams 
målgrupp växer. 
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Finsam-projekt/Strukturinriktad samverkan 

NAFS Skellefteå-Norsjö (tidigare ReSam) 
 

Under hösten 2016 påbörjades ett myndighetsövergripande arbete för att utröna behov och 

förutsättningar att få tillstånd en struktur för samordnat stöd för hållbar rehabilitering kallat 

ReSam, Rehabilitering i Samverkan. För att skapa ett gemensamt namn för detta i länet bytte 

projektet namn till NAFS Skellefteå-Norsjö. NAFS står för samverkan inom Närsjukvård, 

Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Socialtjänst. 

I augusti 2017 bildades sex samverkansteam där representanter från alla fyra myndigheter 

ingår. Hälsocentralernas rehabkoordinatorer har en samordnande funktion. En gång i 

månaden genomförs strukturerade samverkansmöten där några individers situation 

diskuteras och hållbara rehabiliteringsplaner tas fram. 

Målgrupp 

Personer 20-64 år med omfattande rehabiliteringsbehov som behöver 

myndighetssamverkan. 

Bakgrund 

Psykiska/stressrelaterade besvär och långvarig smärta är de vanligaste diagnoserna vid långa 

sjukskrivningar och utgör mer än hälften av sjukfallen. Många individer har flera diagnoser 

och ofta symptom av såväl somatisk som psykisk karaktär. Erfarenheter från tidigare projekt, 

enligt nationella och internationella forskningsrön, visar att multidisciplinär bedömning och 

behandling bidrar till ökad arbetsförmåga. Adekvata och snabba åtgärder minskar konsum-

tionen av sjukvård, förkortar sjukskrivningar och ger en förbättrad livskvalitet för individen.  

Verksamhet, arbetssätt/processer 

Under hösten har de sex NAFS-teamen träffats 4 gånger vardera, varvid 36 individärenden 

behandlats gällande 21 kvinnor och 15 män. Alla fyra myndigheter har remitterat deltagare: 

Hälso- och sjukvården 58 %, Arbetsförmedlingen 28 %, Socialtjänsten 11 % och 

Försäkringskassan 3 %. Kompletterande berörd personal såsom läkare, psykolog och 

personer med andra kompetenser från hälsocentralerna har deltagit i NAFS-möten. 

Lärdomar 

Testperioden för NAFS-samverkan är för kort och därför fattade styrgruppen beslut den  

9 januari 2018 om att förlänga nuvarande projekt med sina ingående team till och med juni 

2018. Tidsåtgången för respektive ärende innebär en utmaning på grund av en komplex 

problematik och stora behov av myndighetssamverkan. Medverkande handläggare upplever 

att teammötena ger ett stort lärande och en ökad förståelse för de olika myndigheternas 

uppdrag och lagrum. Mötena har upplevts som givande med relevanta och komplicerande 

ärenden som avhandlats. 
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Finsam-projekt/Fo rebyggande insatser i grundskolan 

En bra start (aug 2016 – juni 2018) 

 

Målgrupp och mål 

En bra start är ett pilotprojekt i grundskolan finansierat av Samordningsförbundet Skellefteå-
Norsjö som riktar sig till alla elever i årskurs 4-8 vid Örjanskolan i Skelleftehamn. Syftet med 
projektet är att ta ett samlat grepp kring förebyggande åtgärder och att genom tidig 
upptäckt och tidiga insatser främja en god hälsa hos de unga deltagarna. Målet är att 
implementera ett systematiskt förebyggande arbetssätt på Örjanskolan för deltagarnas hälsa 
och måluppfyllelse. Arbetet involverar alla elever och personal på skolan och ska resultera i 
att fler elever ska må bra, behålla sin hälsa och bli behöriga till gymnasiet. Projektets delmål 
är att ta fram en plan för förebyggande arbetssätt i respektive årskurs, att utforma, 
tillgängliggöra och sprida en materialbank samt ta fram en långsiktig plan för fortsatt 
samverkan mellan aktörerna i styrgruppen. 

Organisation/resurser 

Skolan ska utveckla arbetssätt, organisation och samverkan med andra aktörer för att alla 
deltagande elever ska nå målen och behålla sin hälsa. Samverkansparter är Skelleftehamns 
hälsocentral, Socialtjänsten samt Förebyggande rådet i Skellefteå, FRIS.  
På grund av hög arbetsbelastning har skolsköterskan hoppat av och skolfritidsledaren har 
tagit över hennes tid i projektet.  
 

Resultat 

Totalt under år 2017 har 217 deltagare i åldern 10-15 år mottagit individuellt stöd, 110 
flickor och 107 pojkar. Av dessa har 40 personer någon form av funktionsnedsättning. 
 

Arbetssätt/processer 

En bra start befinner sig fortfarande i genomförandefas. Skolsköterskan fortsatte under 
vårterminen 2017 att hålla delar av hälsosamtalen utomhus under promenad med årskurs 8 
och responsen väldigt positiv bland deltagande elever. Nya saker har startats upp och en del 
av det som påbörjades under vårterminen fortsatte under hösten. Projektet eftersökte 
under våren en fungerande arbetsgång kring frånvaron från idrotten, gällande rapportering 
från idrottslärare samt hur detta systematiskt ska tas vidare. En gång i månaden har 
deltagarnas skolfrånvaro sammanställts och delgetts mentorerna. Frånvaro från idrotten har 
specificerats för tidig upptäckt och tidiga insatser. Frånvaro på 10 % eller mer har kartlagts. 
En sammanställning och jämförelse av förändring gällande skolfrånvaron görs vid läsårets 
slut.  
 

Mer rörelse i skolan  

Olika insikter har lett till ett separat projekt på Örjanskolan under benämningen Rörelse i 
skolan. Genom dialog och diskussioner har man kunnat konstatera att frånvaron från 
idrotten kan vara ett tecken på att något inte står rätt till. Det kan i ett första skede handla 
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om att eleven inte deltar i alla övningar och i nästa skede att inte alls närvara. Det finns även 
samtida forskning som visar att fysisk rörelse kan ge lika bra eller bättre effekt på 
människors psykiska hälsa jämfört med medicinering.  
 
Från och med hösten 2017 har därför extra rörelsepass hållits förutom ordinarie 
idrottslektioner. Deltagarna blir inte betygsatta under dessa pass. Årskurs 6 har 3x30 
minuter extra och årskurs 7-9 har 1x30 minuter extra. Skillnaden beror på schematekniska 
hinder. En utvärdering visar att i stort sett alla elever tyckt att extra rörelse varit bra och 
förstått varför satsningen har gjorts.  
 
Små grupper i idrott för deltagare som av olika anledning väljer bort dessa lektioner kommer 
att startas upp under vårterminen 2018. 
 

Äventyrspedagogiken vidareutvecklas 

I september tillbringade deltagarna från årskurs 8 en äventyrsdag ute i skogen kallad Caset. 
Dagen genomfördes utifrån äventyrspedagogiken med både teoretiska som praktiska 
moment vilket blev mycket lyckat och uppskattat bland deltagarna. Mottagandet från 
deltagarna var genomgående positivt, trots otroligt dåligt väder just den dagen då de var ute 
i skogen. Den speciella äventyrsgruppen bestående av lärare och skolfritidsledare planerar 
att ändra en del detaljer och utveckla denna aktivitet.  
 

Sammansvetsande aktiviteter 

Pedagogerna i 3-5:an har planerat att genomföra kompislekar och kompisbanor med 
deltagarna under vårterminen 2018. I november hölls tjej- och killgrupper i årskurs 7 vid fem 
tillfällen. Under vecka 51 deltog de i temadagarna Feel Good med inriktning på 
gruppstärkande- och samarbetsövningar.  
 

Spridning av goda erfarenheter 

En bra start är numera omtalat på flera håll, senast presenterades projektet för FRIS och 
Folkhälsorådet efter inbjudan till deras träff.  
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Finsam-projekt i Norsjo   

Destination Hälsa 

Målgrupp 

Projektet Destination Hälsa i Norsjö är en bred satsning som innefattar både utbildning 

riktad till chefer, HR-personal och skyddsombud samt individinriktad förebyggande 

verksamhet med framtagande av en hälsoskola vid hälsocentralen.  Även en 

arbetsplatsförlagd insats för att förbättra arbetsmiljön och förebygga ohälsa har 

genomförts. 

Verksamhet 

Samverkan för ökad hälsa och minskade sjukskrivningar har varit utgångspunkten för 

insatser i Norsjö under 2017. Norsjö kommun, hälsocentralen, försäkringskassan och 

Skellefteå kommun Solkraft har varit samverkande parter. En processutbildning har 

genomförts för chefer, Hr-personal och skyddsombud inom kommun och landsting har 

genomförts (även representanter för näringslivet har inbjudits och deltagit.) 

Hälsocentralen har genom projektet kunnat bygga upp och starta en ”Livsskola”. 

Livsskolan vänder sig till personer som är sjukskriven eller riskerar att bli sjukskriven 

p.g.a. psykisk ohälsa. Innehållet ska hjälpa deltagarna att få ”livspusslet” att gå ihop med 

hjälp av vardagsrevidering, sömnskola, stresshantering mm. Är man inte sjukskriven 

finns möjlighet att söka förebyggande sjukpenning. Livsskolan samordnas av 

arbetsterapeut och sedan finns kurator, sjukgymnast, dietist och sjuksköterska med och 

bidrar med olika teman.  

Intaget är löpande och hittills har 14 stycken deltagit i skolan. Varje träff är två timmar 

och totalt träffas man vid åtta tillfällen. Utvärdering görs både före, under och efter 

deltagandet. Utvärderingarna på individnivå har varit positiva överlag men är inte 

sammanställda. Sjuktalen har sjunkit inom Norsjö kommun rent generellt under 2017 

men eftersom Livsskolan bara är inne på sin andra omgång är det för tidigt att kunna se 

om det påverkat sjuktalen som beror på psykisk ohälsa.  

Livsskolan kommer att drivas vidare av Hälsocentralen inom befintlig budget. 

 

 
Lärdomar 

I den utvärdering av processutbildningen som genomförts uppger 100 % av deltagarna 

att de lärt sig något nytt och att de vill utvecklas i sitt arbete för att öka arbetshälsan och 

minska ohälsa.  Här är några exempel på vad man lärt sig:                

 praktiska verktyg att använda i vardagsarbetet 

 hur hjärnan fungerar, vikten av återhämtning 
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 hur ohälsa uppstår  

 förklaringsmodeller  

 elevator pitch 

 hur förbereda sig för svåra samtal 

 synliggöra kostnader för ohälsa 

 lärde mig mycket som inte går att skriva ner 

I Norsjö uppger både chefer och medarbetare att det är viktigt att fortsätta det arbete 

som påbörjats och har därför tillsammans med Skellefteå och Arjeplogs kommuner 

lämnat in en ESF-ansökan om att genomföra kompetensutveckling inom 

Programområde 1. Vi har i skrivande stund fått veta att ansökan beviljats och att ett 

fortsatt arbete inom området Arbetshälsa kommer att kunna genomföras under 

kommande två åren. 
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Praktiksteget/Påfart gymnasiet (2016-08-01 – 2019-06-30) 

 

Målgrupp 

Påfart är en länk mellan hemmasittande och studier/praktik för unga 16-19 år som gjort 

avbrott i sina gymnasiestudier i nationellt program eller av olika skäl inte sökt till gymnasiet. 

Projektet erbjuder gymnasiestudier inom individuellt alternativ kompletterat med praktik 

cirka 40 % av tiden samt möjlighet att läsa upp grundskolbetyg från F till E för behörighet till 

gymnasiet. Projektet syftar till att motverka långa studieuppehåll, vilket forskning visat vara 

negativ för inlärning, samt bidra till att eleverna skapar och behåller rutiner. Målet är att 

deltagarna ska ta sig vidare till studier vid gymnasium, folkhögskola eller vuxenutbildning.  

Resultat  

Under året har totalt 9 personer mottagit individuellt stöd via Påfart, varav 5 kvinnor och 4 

män. Av de 9 har 6 gjort avslut, varav 4 gått till egen försörjning (3 till studier, 1 till arbete).  

Verksamhet  

Projektet har under året haft delatagare av olika etnisk bakgrund samt med olika typer av 
diagnoser och ska fungera oavsett deltagarnas särskilda behov. För ökad tillgänglighet ligger 
lokalerna i ett hus med klassrum och allrum en bit ifrån gymnasieskolan. Allrummet utgör en 
miljö som inte känns alltför skolliknande möblerat med köksbord stolar, soffgrupp och TV. 
Måndag till onsdag förmiddag genomförs undervisning i tre pass (svenska, engelska och 
matematik). Undervisningen är helt individanpassad där varje deltagare arbetar med 
ämnet/ämnena utifrån sin nivå. För elever där praktik fungerar är torsdagar och fredagar 
vikta till det, för övriga är det självstudiedagar med uppgifter de fått under veckan. Dessa två 
dagar är förlagda senare på dagen då vissa pendlar in till Norsjö med buss.  

Arbetssätt/processer 

Fältassistentens uppdrag var att vid behov hämta/lämna deltagaren i hemmet, denna tjänst 

drogs in under höstterminen. Deltagaren erbjuds läsa svenska, engelska och matematik, med 

lärarledd undervisning måndag, tisdag och onsdag kombinerat med praktik eller självstudier, 

utifrån individuella förutsättningar. 

Organisation/resurser 

Påfart består av 0,6 lärarresurs fördelad på tre lärare som vardera jobbar 0,2 i projektet, 0,2 

projektledare och under våren 0,2 fältassistent.  

Projektet drivs av Norsjö kommun och har sin grund i DUA-överenskommelsen mellan Norsjö 
kommun och Arbetsförmedlingen. Delegationen för unga till arbete har regeringens uppdrag 
att främja statlig och kommunal samverkan och utveckla nya samverkansformer. Dessutom 
sker samverkan i projektet med Individ- och familjeomsorgen och Försäkringskassan. 
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Finsam-projekt/Samordnings- och utredningsinsatser 

Fokus Långa sjukfall (2017-05-01 -  2018-03-31) 

Projektet Fokus Långa sjukfall har arbetat med den målgrupp som beskrivits i ansökan men 

sett avvikelsen att ett antal utgått från projektet utan att någon insats gjorts. Dessa 

deltagare har återgått i arbete eller som arbetssökande.  

Åtgärder fanns för de sjukskrivna som framåt i tid riskerade att bli långtidssjukskrivna men 

för den grupp som redan befinner sig i en långtidssjukskrivning saknades däremot 

stödinsatser. Gruppen långa sjukfall hade ökat markant mellan åren 2016 och 2017. Antal 

sjukfall som varar i över 2 år i regionen har ökat från 118 till 236 personer.  

Via en genomlysning av ärenden har deltagare som haft sjukpenning mer än två år valts ut 

och kategoriserats genom fyra olika lämpliga åtgärder: 

 aktiv insats 

 inga insatser alls aktuella 

 utredning för sjukersättning 

 inte längre rätt till ersättning men behov av vidare stöd från Arbetsförmedlingen.  

 

Fokus Långa sjukfall har haft en större avvikelse gällande deltagare med vilka man kunnat 

genomföra ett överlämningsmöte med Arbetsförmedlingen. Detta har dels berott på att 

flera av personerna tackat nej till överlämningsmöte, dels har det krävts en mer omfattande 

utredning, som tagit längre tid än beräknat, gällande varför en person inte har rätt till 

sjukpenning, innan projekttidens slut. I dessa ärenden kommer överlämningsmöte att 

genomföras under första kvartalet 2018.   

Organisation/resurser 

Projektägare är Försäkringskassan och avdelningen för sjukförsäkring i Västerbotten. 

Samverkansparter är Arbetsförmedlingen och övriga aktörer som arbetsgivare, vården och 

NAFS Skellefteå-Norsjö. Tolv medarbetare från Försäkringskassan har arbetat i projektet. 

Arbetssätt/processer 

Under projekttiden har en genomlysning gjorts av alla som varit sjukskrivna i mer än två år 

och identifierat vilket behov av stödinsats som kan vara aktuellt. Av de 236 ärendena 

identifierade projektet de personer som var i behov av aktiv insats via arbetsgivare eller 

Arbetsförmedlingen. Man har både identifierat personer där utbyte till sjukersättning ska 

prövas och personer där rätt till sjukpenning inte längre finns. 

Projektet har främst arbetat med gruppen utbyte från sjukpenning till sjukersättning och 

gruppen där rätt sjukpenning inte längre finns men där vi håller överlämningsmöte med 

Arbetsförmedlingen för vidare stöd i detta projekt.  
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Fokus Långa sjukfall har för gruppen med behov av aktiv insats gjort djupare utredning av 

vilket behov personen har av stöd i en omställning till nytt yrke. 

För den grupp personer som har sjukpenning och aktiv insats inte bedömts som aktuell, har 

projektet gjort en djupare utredning av medicinska förutsättningar och säkerställt att inte 

ens anpassat arbetet är möjligt utan att det är ett beslut om sjukersättning som är aktuellt. 

För den grupp som inte har rätt till sjukpenning har man gjort en liknande utredning som 

ovan men funnit att personerna med stöd av Arbetsförmedlingen kan finna nytt arbete. 

Dessa personer har man träffat kring ett överlämningsmöte, då de tackat ja till detta, och 

Arbetsförmedlingen arbetar sedan vidare med personen. Inom projektet avser 

Arbetsförmedlingen att djupare granska dem som kommer till dem efter att inte längre ha 

rätt till ersättning från Försäkringskassan. 

Mål och resultat  

Målsättningen för 2017 var att säkerställa att de som varit riktigt länge sjukskrivna, totalt 

236 personer i mer än två år, fick det stöd de behövde. Denna målsättning får för 2017 

ändras till 182 personer och vid en förlängning av projektet till 54 personer under 2018. 

Målet kvarstår att antalet långtidssjukskrivna ska minska med 20 %. 

Totalt 236 deltagare, varav 143 kvinnor och 93 män. Av dessa har 75 deltagare avslutats (41 

kvinnor och 34 män), varav 50 personer (27 kvinnor och 23 män) återgått till arbete, 13 

deltagare (7 kvinnor och 6 män) har bytt till sjukersättning från sjukpenning. Av de 75 

avslutade har 12 deltagare (7 kvinnor och 5 män) bedömts sakna rätt till sjukpenning och 

erbjudits ett överlämningsmöte med AF. 

Av de totalt 162 ärenden som fortgår efter 2017-12-20 är insats inte aktuell för totalt 29 

deltagare (9 kvinnor och 20 män). Fortsatt rehab erbjuds totalt 104 deltagare varav 68 

kvinnor och 35 män. De som bedömts att inte ha rätt till sjukpenning men inte avslutats 

under 2017 gäller totalt 16 deltagare (10 kvinnor och 6 män). Utbyte från sjukpenning till 

sjukersättning som är planerat men inte avslutat under 2017 gäller totalt 12 deltagare. 

Projektmedarbetarnas kommentar till resultaten 

De flesta deltagare i projektet är i behov av fortsatt utredning och samordningsinsats t.ex. 

via det förstärkta samarbetet med Arbetsförmedlingen. Några har med eller utan insats 

kunnat återgå i ordinarie arbete eller som arbetssökande efter två år med sjukpenning. 

Några ärenden har inte varit aktuella för insats då medicinsk behandling pågår som är av den 

omfattningen att det inte under hösten varit aktuellt med någon insats av något slag via 

projektet. Ett antal deltagare har visat att de har vissa begränsningar på grund av sjukdom 

men att den inte begränsar dem i alla arbeten, och att de på egen hand eller med stöd av 

Arbetsförmedlingen kan söka sådana lämpliga arbeten utan behov av att träna upp en 

förmåga vid rehabinsats.  
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Finsam-projekt/Struktur- och individinriktade insatser 

DUNA Skellefteå-Norsjö (oktober 2017- december 2018) 

Målgrupp  
Nyanlända inom etableringsuppdraget och unga 16-24 år som saknar gymnasieutbildning. En initial 

uppskattning är att cirka 60 personer årligen kommer att vara aktuella för de tre spåren till arbete, 

varav minst 40 % kvinnor respektive män.  

Syfte 
Att utveckla samverkansstrukturer som främjar långsiktighet och stabilitet för såväl individen som för 

ansvariga myndigheter och andra berörda aktörer. Att utarbeta och sjösätta en modell för samverkan 

mellan kommun och Arbetsförmedling för att effektivisera nyanländas och ungas etablering.  

Mål 
En samverkansmodell som innefattar minst tre spår till arbete, samtliga med anpassade studier 

och arbetsplatsförlagdverksamhet.  

Övergripande mål 

 att det i Skellefteå och Norsjö kommun finns en välfungerande samverkansmodell mellan 

berörda aktörer som innebär att nyanlända matchas mot arbetsmarknaden i samband med 

uppehållstillståndet och erbjuds relevanta och individanpassade spår till arbete 

 att 70 % av målgruppen är i egen försörjning tre månader efter avslutat spår. 

Delmål  

 att analys av målgruppen genomförts 

 att arbetsgivarkontakter upprättats inom 3 relevanta branscher 

 att 3 utbildningsspår som motsvarar arbetsgivarens önskemål upprättats 

 att deltagare är antagna till samtliga spår 

 att 75 % av de antagna deltagarna genomför spår till arbete. 

Organisation/resurser 
Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildningen nyckelspelare vad gäller nyanländas etablering. De båda 

instansernas olika uppdrag och styrsystem har hittills inneburit utmaningar för ett effektivt 

samarbete. Detta har försvårat individens möjlighet att enkelt få tillgång till de utbildningsinsatser 

som kan vara nödvändiga för arbetsmarknadsinträde. Ett fördjupat samarbete mellan 

Arbetsförmedlingen och kommunen på området beräknas därmed ha goda förutsättningar att 

generera positiva resultat.  

 

Skellefteå kommun och Norsjö kommun har beviljats statsbidrag via DUA för att utveckla 

samverkansmodeller tillsammans med Arbetsförmedlingen, medel som bedöms räcka till formulering 

av en överenskommelse och att påbörja arbetet. Samordningsförbundet har beviljat medel till 

processledning för att utarbeta och sjösätta samverkansmodellerna. 
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DUNA drivs av Vuxenutbildningen i samverkan med Skellefteå och Norsjö kommuner, 

Arbetsförmedlingen, företrädare från facken, branschorganisationer, näringslivet samt idéburna 

aktörer. 

Anställningen av processledaren ligger hos Vuxenutbildningen i Skellefteå då utbildningsinsatserna 

bedöms vara av övervägande karaktär. Samverkande parter kommer att tillhandahålla de resurser 

som anses nödvändiga för att effektivt genomföra uppdraget.  

Arbetet samordnas av en processledare som kommer att sammanställa analyser, driva processen att 

utveckla spår till arbete, skapa kontakter och nätverk samt rapportera till styrgruppen. Det 

huvudsakliga uppdraget är att stärka samverkan mellan Arbetsförmedlingens och kommunernas, 

med tonvikt på vuxenutbildningens insatser. Processledaren kommer inledningsvis tillsammans med 

samverkansparterna att genomföra en analys av målgruppens sammansättning och behov för att 

klargöra vilken del av den totala målgruppen som ska ingå i den fördjupade samverkan. Målgrupper 

kan komma att avgränsas eller utökas utifrån den inledande analysen.  

En arbetsgrupp bestående av branschrepresentanter, fackliga företrädare och handläggare från 

Arbetsförmedlingen och AME kommer att bildas för att fungera som stöd och bollplank för 

processledaren och för att implementera nya rutiner i verksamheterna. Representanter från både 

Norsjö och Skellefteå kommun är viktigt för lokal förankring.  

I den projektledargrupp som möts fyra ggr/år i Samordningsförbundets regi ingår processledaren. 

En operativ ledningsgrupp bestående av Simon Dahlgren VUX, Åsa Vallin AME, Mattias Lindh AF, 

Therese Bergh Norsjö kommun kommer att leda och understödja processledarens arbete under 

projektets genomförande. 

 

Arbetssätt/processer 
 att utifrån samverkansparternas lokala prognoser och analyser samt i samråd med lokala 

arbetsgivare göra en sammanfattning av utbud och efterfrågan gällande arbetskraft i Norsjö 

och Skellefteå (okt-dec 2017) 
 att utifrån resultatet av föregående arbete leda processen, att med befintliga resurser, 

utveckla minst tre lokala spår till arbete för nyanlända i Norsjö och Skellefteå kommun (jan-

juni 2018) 

 att ansvara för att nödvändig samverkan med alla berörda parter genomförs (okt 2017- dec 

2018) 

 att aktivt arbeta för att särskilt uppmärksamma kvinnors motivation och möjlighet att delta i 

spår till arbete 

 att understödja samverkansparterna att verkställa spåren (jan-dec 2018) 

 att färdigställa den överenskommelse som ska redovisas Dua (senast 2017-12-31) 

 att regelbundet till styrgruppen rapportera hur arbetet fortlöper (okt 2017-dec 2018). 
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Medfinansiering av ESF-projekt i Skelleftea -Norsjo  

Co-Active (2016-02-01  – 2018-12-31) 

Målgrupp 

ESF-projektet Co-Active vänder sig till personer 18-64 år som är arbetslösa, sjukskrivna 

och/eller nyanlända och vill närma sig egen försörjning, via exempelvis rehabilitering, 

praktik, språkträning, utbildning och/eller arbete. Projektet medfinansieras av 

Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö.  

 

Resultat (dec 2016 – nov 2017) 

Totalt 139 deltagare har mottagit individuellt stöd, varav 68 kvinnor och 71 män.  
Avslutade under året: 76 deltagare (24 kvinnor och 52 män) varav 33 gått vidare till arbete 
eller studier, varav 4 kvinnor och 29 män.  
 
 

Verksamhet  

Hösten 2016 kom gruppverksamheterna i gång med tre tematiska områden:  

 Bilden av mig – ett självreflekterande material  

 Hälsa – som fokuserar på stress, sömn, ångest och friskvård  

 Min framtid – vägen till arbete och arbetsmarknad.  

I projektet arbetar man med trepartssamtal, målet är fyr-/fempartssamtal vid behov för att 

motverka dåligt flöde mellan samverkansinsatser som bromsar deltagarens väg framåt. 

Målet är bättre flödeseffekt via en gemensam vårdplan och att jobba fram nya metoder för 

samverkan. 

Huvudfokus i CoActive är deltagaraktiviteter, gruppverksamhet, att rekrytera deltagare samt 

arbetet med att starta upp sociala företag. Ett transnationellt arbete består i 

erfarenhetsutbyte med sociala företag i England. 

Mål för projektet 

 att 100 % av deltagarna får ökad livskvalitet konstaterad genom 

självskattningsmetoder  

 minst 80 % av deltagarna upplever att de står på en mer stabil grund inför 

framtida försörjning 

 minst 50 % av deltagarna går vidare till arbete eller studier 

 minst två sociala företag har startats under eller i nära anslutning till projektet  

 minst 40 nya arbetstillfällen har skapats via Job Carving 

 minst 60 arbetsgivare/chefer har deltagit i utbildningar och workshops om nytta 

och lönsamhet med mångfald på arbetsplatsen  

 metod och arbetsformer har dokumenterats för att kunna spridas och användas 

av andra 
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 implementerad samordning mellan Försäkringskassa, Arbetsförmedling och 

primärvård där integrerad arbetslivsrehabiliteringen och medicinsk rehabilitering 

är en självklarhet  

 implementerad struktur/rutin för anhörigas del i rehabilitering/integration 

 bättre matchning mellan företagens behov och arbetssökandes möjligheter och 

kompetens. 

Organisation/resurser   

Projektet är ett samarbete mellan Skellefteå och tillväxtkontoret i Norsjö kommun och 

Knut´n Norsjö som är en kommunal verksamhet för främjande av psykisk och fysisk hälsa, 

Arbetsförmedlingen i Skellefteå och Norsjö, Försäkringskassan Skellefteå, VLL/Psykiatrin, 

Norsjö Hälsocentral, Hälsocentralen Erikslid/Heimdal/Boliden, Mobackenkyrkan/Skellefteå 

pastorat, Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö samt arbetsgivare i Skellefteå och Norsjö. 

Remittering  

Arbetsförmedlingen: 71 personer, varav 20 kvinnor och 51 män 

Försäkringskassan: 60 personer, varav 40 kvinnor och 20 män 
Kommun: 7 personer, varav 6 kvinnor och 1 man 
Landsting: 1 person, varav 0 kvinnor och 1 man 
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Medfinansiering av ESF-projekt i Skelleftea  

Vägen Vidare (2017-04-03 – 2020-03-31) 

Målgrupp och mål 

ESF-projektet Vägen Vidare vänder sig till personer mellan 25 och 64 år i Skellefteå kommun 

som står långt ifrån arbetsmarknaden. Syftet är att de ska bli stärkta för att kunna närma sig 

arbete och/eller studier och därigenom nå egen försörjning. För en ökad medvetenhet om 

mjuka kompetenser och hur dessa kan matchas mot efterfrågad kompetens kommer man 

även att arbeta mot arbetsgivare.  

Resultat (ingen har hunnit göra avslut ännu) 

I slutet av december 2017 var tio deltagare (sex kvinnor och fyra män) inskrivna projektet.   

Organisation/resurser 

Medlefors folkhögskola är projektägare och driver det i samverkan med Skellefteå kommun 

och Arbetsförmedlingen som även remitterar deltagare. Projektet medfinansieras av 

Skellefteå kommun, Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet Skellefteå- Norsjö. 

Projektledare, handledare och pedagoger arbetar varierad tid i projektet. 

Verksamhet, arbetssätt/processer 

Europiska socialfonden gav Vägen Vidare klartecken för sin genomförandefas i mitten av 

oktober 2017. Några veckor senare startade Spår 1 för deltagare som behöver tolk vid 

inskrivning och extra svenskundervisning, ett intag som fortsätter löpande under hela 

projekttiden. I januari 2018 startar Spår 2 för deltagare som inte har behov av tolk eller extra 

svenskundervisning. Samtliga projektdeltagare får tillgång till individuell planering, 

individuellt schema, lektioner i arbetsliv/arbetsrätt, hälsa, kreativitet och mjuka 

kompetenser, handledning individuellt och i grupp, studiebesök, praktik och eget arbete.  

I Vägen Vidare kommer samarbete att ske med ESF-projektet Möten i Mångfald som 

folkhögskolan genomför i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, ABF 

Skellefteå, Skellefteå kommun och Norsjö kommun. Deltagare från Spår 1 kommer att delta i 

deras utbildning Mångfaldsambassadörer för att öva sig i muntligt framträdande, att berätta 

sin historia och att dela den med andra.  

Två referensgrupper följer och medverkar till metodutvecklingen kopplat till projektmålen, 

en med kontaktpersoner från kommun/Arbetsförmedlingen och en med arbetsgivare. 

Lärdomar och framgångsfaktorer  

Att ha en plats att komma till varje dag, i detta fall Medlefors folkhögskola, har tidigt i 

projektet visat sig vara framgångsfaktor och utgör deltagarnas första steg mot målet. Att 

kombinationen lärarledda lektioner och individuell handledning har en positiv inverkan på 

deltagarens framsteg vet skolpersonalen utifrån tidigare erfarenheter, vilket man tagit fasta 

på även i detta projekt.  
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Finsam-projekt/Sto d fo r utvecklad social ekonomi 

Rådgivare inom den sociala ekonomin (2016-03-01 – 2017-12-31) 

Organisation/resurser 

För att bidra till start och utveckling av arbetsintegrerade sociala företag drevs projektet 
Rådgivare inom den sociala ekonomin av Samordningsförbundet i samverkan med 
Coompanion Nord, som vardera finansierade 50 % av en rådgivartjänsttjänst åren 2016 – 
2017.  

Målgrupp och mål 

Juridisk person som ska starta socialt företag, målsättningen är fler personer i egen 

försörjning.   

Arbetssätt/processer 

En rådgivare arbetade i projektet med att utveckla stöd till företag inom den sociala 
ekonomin, med rådgivning, påverkansarbete, informationsspridning, stöd till befintliga 
företag och omvärldsbevakning.  

Norsjö Fixeria är ett arbetsintegretat företag, ASF, som startats av en grupp personer efter 

att ha fått rådgivning inom projektet. Den andra gruppen som också fick rådgivning under 

2016 har ännu inte startat någon verksamhet. Rådgivaren har även haft ett antal 

rådgivningar med personer som vill starta företag inom ramen för samhällsentreprenörskap. 

Två lite större ASF har planer att starta, men rådgivningsinsatser har ännu inte påbörjats. 

Startsträckan för ASF är generellt längre än för andra företag, då detta alltid innebär både 

arbetsintegrering och vinstdrivande verksamhet. 

För att informera om rådgivning och stöd har rådgivaren även deltagit i event, starta eget-

mässor och jobbmässor. Två föreläsningar har anordnats i syfte att inspirera entreprenörer 

att start upp arbetsintegrerade sociala företag eller på annat sätt göra gott i samhället. Björn 

Söderbergs föreläsning i april lockade 140 personer och till Soledad Piñero Misas föreläsning 

den 15 september kom 85 personer. Projektet Smart Tillväxt och Coompanions projekt 

Arena Social Innovation har också samverkat för att främja sociala innovationer.  

Rådgivaren uppger att det långsiktiga arbetet börjat bära frukt. Fler känner till begreppen 
sociala företag, social ekonomi och samhällsentreprenörskap. Samarbetet med 
företagsfrämjande aktörer har gjort att fler blivit medvetna om dessa affärsidéer som syftar 
till att förändra samhället. En form av draknäste för utveckling av sociala innovationer har 
startats. Ett första sådant Social Buissness Board har genomförts där fem antagna fått pitcha 
sina idéer inför en jury bestående av representanter för olika företagsfrämjande aktörer. På 
så vis knyts aktörerna närmare varandra och idébärare får relevant och framåtsyftande 
feedback på sina affärsidéer. 


