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Har annan finansiering i form av offentligt stöd/EU-stöd, utöver de som redovisas i denna ansökan, 
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Ja Nej

Ja

Nej
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Personer med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen eller introduk- 
tionsersättning enligt lag om introduktionsersättning för flyktingar 
och vissa andra utlänningar

Norra MellansverigeStockholm Östra Mellansverige Sydsverige
Områden som projektet kommer att bedrivas inom

Vilka ska delta i projektet?

Ålder på projektdeltagare

2

Antal anställda

2
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Telefonnummer

070-5936595
Faxnummer

Mobilnummer
090-161623

E-postadress

För- och efternamn
Roger Svärd

roger.svard@umea.se

Kontaktperson ekonomi

Kontaktperson projekt

mona.astrom@umea.se

Mona Åström
För- och efternamn

E-postadress Mobilnummer

Faxnummer
070-633 2881

Telefonnummer

Beskrivning
Bakgrund till projektet
Behov och problem -  
A: [För ansökningar inom projektfas 'Förprojektering'] 
Beskriv vilket problem projektet ska lösa eller vilka nya möjligheter som ska utvecklas.  
B: [För ansökningar inom projektfas 'Genomförande'] 
Beskriv slutsatser från en eventuell förprojektering.

Detta projekt är baserat på dels ett projekt som nu genomförs, Openmindness 2008-3080300 vilket i sig baserades på 
förstudien, Mångfalden som konkurrensmedel. Dessutom fungerar förstudien, Steget Vidare, 2009-3080097 som 
kunskapsplattform. 
 
Openmindness har verkat genom implementering av utbildning inom näringslivet för att så: 
 
Minska diskrimineringen och främja lika rättigheter i näringslivet och på arbetsplatser oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, 
sexuell läggning samt ålder,  
 
Att det ska finnas god kunskap om förekomst och omfattning av diskriminering i samhället och det ska finnas 
kunskaper om mekanismerna bakom diskriminering,  
 
Att arbetsgivare ska ha kunskap om diskrimineringslagstiftningen och ska arbeta för att förebygga diskriminering. 
 
Arbetet i Openmindness har en juridisk plattform i diskrimineringslagen, SFS 2008 567. 
 
Openmindness vilar sedan på en kunskapsgrund tillförskaffad genom en förstudie som bl a konstaterar att, 
 
Personer med funktionshinder har väsentliga svårigheter att få ett arbete, och har i arbetslivet små 
utvecklingsmöjliheter i förhållande till majoritetsbefolkningen. 
 
Personer med invandrarbakgrund har väsentliga svårigheter att få ett arbete, och har i arbetslivet sämre 
utvecklingsmöjligheter än majoritetsbefolkningen. 
 
Kvinnor har en generellt sämre löneutveckling än män, och startar i väsentligt lägre grad än män, företag. 
 
De jämställdhetspolitiska målen nås i väsentligt lägre grad hos invandrade kvinnor än hos kvinnor födda i Sverige. 
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HBT-frågeställningar är generellt lågprioriterade i näringslivsfrågor och HR-frågor. 
 
Frågor om andra diskrimineringsgrunder än etnicitet och trosuppfattning är lågprioriterade i insatser för personer 
med annan etnisk bakgrund än svensk. 
 
Yngre personer har svårt att få tillträde till arbetsmarknaden. 
 
Det kan såldedes konstateras att det råder ett utanförskap och lägre tillgänglighet till utvecklingsmöjligheter på 
arbetsmarknaden beroende på kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder och funktionshinder. Projektet Openmindness 
verkar för insatser i det befintliga näringslivet, och når därför inte grupper som inte har tillträde till arbete och egen 
försörjning. Dessa grupper nås dock av de myndigheter och organisationer som svarar för, försörjning, 
kompetensutveckling, rehabilitering och matchning mot arbetsmarknaden, dvs Arbetsförmedling, Försäkringskassa, 
Hälso-och sjukvård, olika kommunala funktioner och projekt som Socialtjänst och Arbetsmarknadsavdelning svarar 
för.  
 
Den förstudie som gjorts under namnet "Steget Vidare" påvisar skillnader i hur insatser gentemot personer i behov 
av exempelvis rehabiltering skiljer sig beroende på mottagarens kön. Förstudiens målgruppskartläggning visar att 
personer med sammansatt problematik har svårast att uppnå arbetsförmåga, få ett arbete eller behålla ett arbete. Med 
sammansatt problematik kan man förutom parametrar som, psykosocial bakgrund, antal minderåriga barn, 
missbruksproblematik, arbetslivs och utbildningserfarenhet, skuldsättning, även tillföra dimensionerna 
diskrimineringsgrunder.  
 
Steget Vidare visar på problemet att nå goda resultat i samhällets arbete för att motverka utanförskap på 
arbetsmarknaden när mottagaren har en sammansatt problematik, bakgrund, och samhällets bristande förmåga att 
bistå en sådan mottagare består då i, 
 
En sektorisering av insatserna, alltså ju mer sammansatt problembilden är ju fler instanser integreras i processen. 
Sektorisering skapar risk för en divergerande utvecklingsprocess som då tappar i effektivitet vilket skapar negativa 
kvalitetseffekter och är motivationsdämpande för mottagaren.  
I frågan om eventuell diskriminering av mottagaren finns en grundläggande lagstiftning som skall stävja sådan. 
Dessutom finns mångfaldsplaner, policies och värdegrund som fungera som operativa stöd att främja likabehandling 
och motverka diskriminering. Problemet är att även dessa tenderar att divergera, och alltså inte fungerar som en 
sammanhållande etisk värdekedja som konsekvent möter mottagaren av samhällsservice. 
 
Förstudien och tillgänglig forskning påvisar diskriminering som en viktig negativ faktor som utestänger människor 
från arbete, egen försörjning och karriärsutveckling. För personer utanför arbetsmarknaden är leverantörer av 
samhällservice av avgörande vikt för att få tillträde till arbetsmarknaden. Dessa aktörer arbetar i olika 
samverkansformer med varandra, och det är av stor vikt att deras arbetssätt är utformat för att verka inkluderande av 
alla oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionshinder, ålder eller trosuppfattning. 
Förstudien, Steget Vidare, visar på behovet av ökad kunskap om diskriminering och ett förbättrat arbetssätt för att 
motverka diskriminering och då bättre kunna bistå alla mottagare av samhällservice med stöd får inträde eller 
återinträde på arbetsmarknaden. Förstudien visar tydligt på behovet av harmoniering av arbetsätt och policies mellan 
aktörerna så att mottagaren i sin utvecklingprocess får ett stöd som präglas av homogenitet och likabehandling 
oavsett vilket samhällsaktör som utförare av tjänsten.   
Ur ett brukarperspektiv är likabehandling en fundamentalt viktig faktor, och en rättighet. Ur utförarperspektiv är den 
lika viktig, enär ett likabehandlande arbetssätt kommer att bidra till förbättrade resultat för utförarorganisationerna 
och då också ett förbättrat arbetsklimat i dessa, så är alltså det befintliga problemet att disharmonisk 
interorganisatorisk syn och hantering av likabehandling skapar förutsättningar för sämre resutat och sämre upplevd 
arbetsmiljö för personalen i utförarorganisationerna. Alltså kommer insatser för minskad diskriminering verka för 
inkludering av idag diskriminerade och utsatta grupper, samt utveckling av de organisationer och arbetsmiljöer där 
idag ett stort antal medarbetare idag arbetar, vilket då leder till hög nytta för mottagare och avsändare av 
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samhällsservice, förstärkning av befintliga integrationsprocesser samt till högre effektivitet av användande av 
allmänna medel. 
 
Openmindness har utvecklat en metod för ökad kunskap i diskrimineringsfrågor som har fungerat väl gentemot 
näringslivet, som trots en period av hård ekonomisk prövning har visat vilja att avsätta personal och tid för 
kompetenshöjning inom detta område. Dessa metoder kommer att appliceras efter anpassning efter de särskilda 
förhållanden som råder bland de samverkande aktörerna. Metoden utgår från en grundläggande analys av 
mångfaldsarbetet inom respektive akör. Här analyseras statistik, arbetsätt, uppdrag, position i värdekedjor som 
arbetslinjer, mångfaldsplaner och policies. Efter analys är genomförd hos samtliga aktörer genomförs en anonym 
attitydundersökning där samtlig personal deltar. Attitydundersökningen ligger sedan till grund för en 
problematisering som utgår ifrån attityder i förhållande till lagstiftning och policy. Med denna problematisering som 
grund genomförs sedan aktiviteter på nätverks och organisationsnivå. Med aktiviteter menas utbildning inom HR 
kopplat mot diskriminering och föreläsningar från såväl inspiratörer som lagstiftare och myndighet. Med nätverk 
avses dels interorganisatoriska ledarforum där ledare från de olika organisationerna träffas i gemensamt forum som 
att handläggare inom samma värdekedja träffas. Löpande under processen revideras de befintliga mångfaldsplanerna 
och policys inom diskrimineringsområdet på respektive organisation, och målsättningen är att revideringarna skall 
verka för en harmonisering av dessa så att det skapas förutsättningar för holistiska värdekedjor där mottagaren av 
samhällservice får möta en homogen process som kännetecknas av inkludering och respekt. 
Metoden som utvecklas skall sedan spridas under projetets gång till de övriga 82 Samordningsförbund som finns i 
Sverige.
Jämställdhetsintegrering 
A: [För ansökningar inom projektfas 'Förprojektering'] 
Beskriv kortfattat hur ni kommer att jämställdhetsintegrera projektets olika delar (metoder, resurser etc). 
B: [För ansökningar inom projektfas 'Genomförande'] 
Beskriv, kortfattat, resultatet av den problem- och behovsanalys/swot som gjorts med avseende på jämställdhet.

Detta projekt skall utveckla samverkande organisationers förmåga att arbeta i enlighet med 
diskrimineringslagstiftningens intentioner. Diskrimeringslagstiftningen omfattar sju diskrimineringsgrunder, varav 
genus är en. Detta föranleder INTE att detta projekt inte ska ha ett jämställdhetsperspektiv införlivat på alla nivåer, 
utan projektet vilar på en kunskapsplattform från förstudierna och annat material som påvisar behov av särskilt 
beaktande av jämställdhetsperspektiv i detta projekt. 
 
Det största problemet som synliggjordes under förstudien var att jämställdhetsdimensionen minskade i värde när den 
hamnade i ett sammahang med en annan diskrimineringsgrund. Detta kan exemplifieras med hur det nationella 
jämställdhetspolitiska målen nås hos invandrade kvinnor, då främst med flyktingbakgrund. Studier i Umeå visar att 
dessa mål nås i väsentligt lägre grad än bland kvinnor födda i Sverige. En förklaringsmodell är att de insatser som de 
nås av för att få ökad självförsörjning har ett generellt integrationspolitiskt mål, och därför är mer anpassat för män 
med invandrarbakgrund. Ett av resultaten av detta är att mindre än 0.5% av företagen i Umeå har startats av 
invandrade kvinnor medan invandrade män startar företag i samma utsträckning som män födda i Sverige. På 
samma sätt subopimeras vårdinsatser till männens fördel, och på samma sätt får män i högre grad 
arbetmarknadsorienterade utbildningar än kvinnor. Det finns m a o ett flertal exempel på hur kvinnor får lägre grad 
av samhällservice än män, och en av målsättningarna med detta projekt är att sådan snedfördelning skall upphöra 
och att medborgaren skall få de insatsr som de är i behov av oavsett vilket kön man är född med. 
 
I många fall kan en könsmässig snedfördelning härföras till utförarorganisationens könsfördelning. I detta fall 
stämmer det inte, eftersom det bland berörda samverkande parter i detta projekt finns en tydlig kvinnlig 
överrepresentation på såväl chefs som på tjänstemannanivå. Anledningarna till subotimering hör snarare till, 
bristande kunskap, bristande mätning och befintliga rutiner. 
 
Detta projekt kommer att verka för att jämställdhetsperspektivet skall omsättas i praktisk handling genom: 
 
Revidering av mångfaldsplaner med implementering av faktiska mål med jämställdhetsarbetet, och att dessa faktiska 
mål då följs upp. 
Implementering av mätning av insatser fördelat på kön. 
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Särskit beakta jämställdhetsperspektivet i utbildningsinsatserna. 
 
Dessutom kommer insatserna att synkroniseras med de pågående jämställdhetsutbildningar som nu genomförs i de 
samverkande organisationerna med stöd från SKL.
Målgrupper som omfattas av projektet - Beskriv projektdeltagare, samverkanspartner och mottagare av projektresultat, samt på vilket sätt 
dessa grupper påverkas.
Deltagande aktörer är Västerbottens läns landsting, Arbetsförmedlingen (AF), Försäkringskassan (FK), alla i Umeå, 
Socialtjänsten samt Viva Kompetenscentrum i Umeå. Projektdeltagare är personal som arbetar som hos de deltagande aktörerna. 
Tillsammans arbetar de deltagande aktörerna i en värdekedja där de ska verka för att mottagaren av deras gemensamma och 
enskilda tjänster skall återinträda eller träda in på arbetsmarknaden. I denna värdekedja har de olika uppgifter, men tillsammans 
ska denna kedja stärka mottagaren. Personer i utanförskap, ekonomiskt som socialt, är överrepresenterade som mottagare av 
tjänsterna och bland dessa finns grupper som är tydligt överrepresenterade som, personer med funktionshinder, personer födda 
utanför Sverige, kvinnor, yngre, personer nära pensionsåldern. Alltså har samverkande aktörer uppdraget att bistå personer i ett 
utsatt läge. Dessutom finns ett tydligt samband mellan diskriminering och utanförskap. Diskriminering kan vara dold, finnas i i 
den drabbades sociala nätverk, på arbetsplatsen eller vara strukturell. Diskriminering kan vara mångfacetterad enär den 
drabbade kan utsättas för kränkningar beroende av flera inte bara en orsak. Tydliga exempel finns bland invandrade kvinnor, 
vars etnicitet ligger i förgrunden varför genusdimension sällan beaktas. I denna komplexa fråga arbetar alltså de samverkande 
aktörerna i en värdekedja. De arbetar förvisso utifrån samma lagstiftning, diskrimineringslagen,  men har olika målbilder och 
uppdrag. De har också separata mångfaldsplaner och policys som då på olika sätt skall minska diskriminering och öka 
inkludering. Detta projekt skall skapa förutsättningar för att personer som skall återinträda eller träda in på arbetsmarknaden 
skall alltså verka för en harmonisering av arbetsätt, mångfaldsplaner och policies i en värdekedja där aktörerna är leverantörer 
av samhällservice. 
På Socialtjänsten är 40 personer direkt delaktiga i arbetet med att bistå personer med försörjningstöd att få egen försörjning. 
Socialtjänsten i övrigt har ett brett uppdrag och har ca 700 personer anställda på olika arbetsställen. Socialtjänsten har ingen 
egen operativ verksamhet som med kompetenshöjande insatser eller matchning skall bistå mottagaren, utan socialtjänsten har ett 
nätverk av sådana som då kan vara kommunala, statliga eller kommersiella. Socialtjänsten skall däremot i sin kontakt med 
mottagaren skapa motivation och förstå villkoren och behoven hos mottagaren. Socialtjänstens personal har ett svårt arbete av 
många anledningar eftersom mottagaren upplever peronalen som myndighetspersoner med ett starkt ekonomiskt maktmandat. 
Samtidigt konfronteras personalen olika problemsituationer som har med mottagarens problembild att skaffa. Det kan då röra 
sig om missbruksproblematik, våld i hemmet, kulturella konflikter. Uppgiften är dock ofta att starta en positiv 
utvecklingsprocess, vilken givetvis är förenad med olika typer av påfrestningar. I denna uppgift finns ofta att skapa en förståelde 
för den förväntansbild som möter i arbetsliv och kompetensutvecklingsprogram. Det gäller alltså att skapa förståelse för vilka 
krav den enskilde har att vänta på sig och vad denne kan förvänta sig av omvärlden. 
VIVA  ansvarar för frågor som rör vägledning, introduktion, vuxenutbildning och arbetsmarknad.  Organisatoriskt tillhör Viva 
Gymnasie- och vuxenutbildningen. Verksamheten är uppdelad i fem enheter:VIVA Arbete Unga,  Introduktion, Komvux,  
Resurs och  Vägledning. Viva arbetar alltså med grupper som behöver särskilt stöd främst för att få arbete, men även för att 
återinträda på arbetsmarknaden. Tydliga målgrupper är ungdomar, långtidsarbetslösa samt personer med invandrarbakgrund och 
flyktingar. I värdekedjan, samverkande med socialtjänsten, kan man definiera Viva som en utförarorganisation som bistår 
socialtjänsten med operativa insatser för målgruppen. Viva skall dock inte ses endast som utförare å socialtjänstens vägnar utan 
har egen rekrytering och andra ingångar in i verksamheten. Totalt arbetar 35 personer på Viva som omfattas av detta projekts 
insatser. 
 
Landstinget sysselsätter i Umeå ca 4500 personer. Detta projekt riktar sig till personal som arbetar på Hälsocentralerna och på 
den Psykiatriska kliniken, vilket är ca 750 personer. Landstinget har en bred verksamhet men skall bidra till förbättrad folkhälsa. 
Personer utanför arbetsmarknaden har en sämre folkhälsa sett ur en mängd perspektiv jämfört med personer som har arbete. 
Alltså kommer personer utanför arbetsmarknaden ofta i kontakt med vården, då ofta med Hälsocentral eller om de lider av 
psykisk ohälsa, med psykiatrin. Uppdraget hos sjukvården är då att definiera anledning till ohälsa och ileda behandling så att 
patienten då kan ställas till arbetsmarknadens förfogande.  
AF är Sveriges största förmedlare av arbeten. AF jobb är att så effektivt som möjligt föra samman dem som söker personal med 
dem som söker jobb. AF bistår med handledning, matchning samt tillhandahåller coachning samt vid behov yrkesutbildning. AF 
har totalt över 250 anställda i Umeå, men i detta projekt omfattas 55 personer.  
 
FK ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag 
och ersättningar i socialförsäkringen. Av de 200 personer som arbetar på FK i Umeå omfattas 40 personer av insatser i detta 
projekt. 
 När det gäller sjukskrivna har FK ytterligare ett uppdrag. Rollen är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är 
sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, 
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med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. AF och FK är således tillsammans två statliga myndigheter av stor 
vikt för de som har kvalificerat sig för a-kassa eller har SGI. Grupper som inte har kvalificerats sig för dessa är sådana som 
aldrig eller inte tillräckligt länge haft en skattepliktig löneersättning. Bland dessa grupper är personer med invandrarbakgrund, 
ungdomar och funktionshindrade överrepresenterade och alltså inte lika frekventa som mottagare av samhällservice från dessa 
myndigheter som grupper med erfarenhet från arbetsmarknaden. 
 
Lagstiftning och tillämpning av lagstiftning är också en politisk frågeställning. Projektet ska verka för att politiker, primärt på 
det lokala planet, informeras om arbetet. Därför kommer projektet att hålla information på Landstingsfullmäktige för 
Socialnämnd och Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden i Umeå.  
 
Bland de deltagande aktörerna finns följande gemensamhetsvärden: 
 
Gemensamt övergripande mål, att bistå personer att få eller återgå till arbete 
Överrepresentation av utsatta grupper bland mottagare av tjänster 
Kvinnlig överrepresentation bland de anställda (65%-35%) 
Tydliga indikationer på upplevelser av stress bland personal (källa IPM, Statens Institut för Psykosocial Miljömedicin) 
Integrerade i processer där andra organisationer är involverade med samma övergipande mål. 
 
Insatserna i detta projekt innebär kompetenshöjande insatser, tvärsektoriella nätverksmöten, hamonisering av policys och 
arbetsmetoder. Detta leder till ökad kvalitet för mottagaren av tjänster men också till kvalitets och effektivseringsvinster som 
kommer de anställda till godo. De förstärkta kontaktytorna, ökade kompetensen borgar sedan för ökat medarbetarinflytande som 
kommer att då förbättrar arbetsmiljön. 
 
Samverkanspartners är Viva Kompetenscentrum, Socialtjänsten, Multiling och DO. 
 
Viva Kompetenscentrum och Socialtjänsten förbereder start av två processer med förstärkta insatser för utsatta grupper. Dessa  
processer kommer att fungera som testytor för effektmätningar av de insatser som görs här. 
DO fungerar som resursgivare kring informatio om lagstiftning och kontakter för genomförande av föreläsningar. 
Multiling AB är ett bolag specialicerat på mångfaldsarbete och kommer att bidra med kontaktytor mot andra processer och 
värdefulla närinslivskontakter. 
 
 
 

Syfte - avsikten med projektet.
Projektet innefattar insatser i flera av de organisationer som enskilt eller i samverkan med varandra verkar för att personer skall 
återinträda eller träda in på arbetsmarknaden. Diskriminering är en faktor som skapar utanförskap och lägre möjligheter till 
inträde eller återinträde på arbetsmarknaden. 
 
Projektets övergripande syfte är att motverka diskriminering och främja likabehandling av personer som antingen är mottagare 
av samhällservice från i projektet deltagande aktörer eller är arbetstagare i dessa. Ökad likabehandling och inkludering kommer 
att skapa förutsättningar för att flera personer återinträder eller inträder på arbetsmarknaden, vilket stärker dels mottagarens 
livsvillkor, ökar effektiviteten och förbättrar arbetsklimatet hos deltagande aktörer, samt förstärker integrationsarbetet och 
förbättrar nyttjandegraden av allmänna medel. 
 
Projektet skall för att att nå det övergripande syftet höja kompetensen bland personal i alla nivåer inom berörda organisationer i 
dirkrimineringslagstiftningsfrågor och frågor rörande mångfald kopplat till HR och arbetssätt. 
 
Projektet skall för att nå det övergripande syftet bidra till en harmoniering av arbetsätt, mångfaldsplaner och policies bland 
deltagande aktörer så att den levererade samhällservicen kännetecknas av homogenitet och inkludering oavsett vilken av 
aktörerna som levererar tjänsten. 
 
Projektet skall genom revidering av deltagande organisationers mångfaldsplaner inte bara skapa förutsättningar för 
harmonisering av dessa, utan även förutsättningar för att de reviderade mångfaldsplaner blir faktiska verktyg för utveckling av 
delagande organisationers arbessätt och strategi. 
 
Projektet skall skapa erfarenheter, arbetsätt och metod som kan spridas primärt till de övriga 82 Samordningsförbund som finns 
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i Sverige för så skapa en nationell implementering. 
 

Målsättning - Ange mätbara projektmål. Beskriv de förväntade effekter, som skall uppnås kopplat till projektets syfte.

I dagsläget är graden av diskriminering okänd. Det finns alltså inte tillräckligt utvecklade verktyg för att mäta denna 
aspekt. Målsättningen att främja likabehandling och motverka diskriminering kan därför inte inledas med statistiska 
målbilder, enär kunskapsplattform som är tillräknelig saknas. Däremot kan respektive organisation genom att skapa 
förutsättningar för mätning, skapa en plattform som då kan följa förändringsarbetet. Ett faktiskt mål är därmed att 
varje deltagande aktör skall skapa en plattform för mätning som harmonierar med de andra aktörernas. I denna 
metod skall skapas möjligheter att först genomföra kvantitativa analyser avseende, kön, etnicitet, ålder och 
funktionshinder. Metoden skall vara utformat i enlighet med datalag och personuppgiftslag. När en sådan plattform 
är formulerad kan det utläsas om insatser fördelas på ett optimerat sätt. Plattformen skapar dock bara förutsättningar 
för kvantitativa analyser och skall därför kombineras med kvalitativ analys som då görs i enkäter bland personal och 
mottagare av samhällservice. Målsättningen är då under projektperioden att det skall göras två mätningar av hur 
mottagarna upplever den levererade samhällsservicen med särskild tonvikt på diskriminering och hur personalen 
upplever att arbetsituationen har förändrats. Målsättningen ur dessas perspektiv är att, 
 
Ingen mottagare upplever sig diskriminerad, och om det då finns en signalbild om diskriminering skall detta leda till 
åtgärd. 
Samtlig personal upplever att insatserna har varit till nytta i deras arbete. 
 
Genomförande av attitydundersökningar av samtlig, 800 personer, personal hos deltagande akörer. För att så 
identifiera eventuella särskilda kunskapsluckor och eventuella skillnader mellan befintlig attityd och mångfaldsplan 
och policy 
 
Genomförande av grundläggande utbildning kring diskrimineringslagstiftning av samtlig personal hos deltagande 
aktörer. För att så skapa en heltäckande kunskapsgrund kring lagstiftningen. 
 
Genomförande av information till samtlig personal om befintliga policys, mångfaldsplaner och de i projektet 
planerade arbetet. För att så först återkoppla kring attitydundersökningen och hur den återspeglas gentemot befintlig 
mångfaldsplan och policy och då förankra och förklara de åtgärder som skall vidats i projektet. 
 
Målet med dessa tre ovanstående insatser är att samtlig personal skall ha god kunskap om befintlig lagstiftning, 
nuläget i attitydfrågor samt god kunskap om nuvarande mångfaldsplan, policy och ha insikt kring de kommande 
utbildnings och förändringsbehoven. 
 
 
Revidering av samtliga deltagande aktörers mångfaldsplaner och policys syftande till harmonisering och 
uppdatering. 
 
I projektet skall skapas nätverk på chefs och utförarnivå. I Chefsforum skall skapa förutsättningar för harmonisering 
av mångfaldsplaner och arbetssätt. På utförarnivå skall skapas förutsättningar att de harmoniserade arbetssättet 
effektueras. Gentemot nätverk skall kompletterande behovsstyrda utbildningsinsatser implementeras och även 
inspirerande föreläsningar riktas. 
Dessa insatser skall leda till att en harmonisering av arbetssätt och det kan då utläsas ur emensamma policys och 
mångfaldsplaner.  
Utbildningsinsatser och seminarier skall också ha erbjudits samtlig personal som då har fått praktisk hållen 
information och inspiration som ökar deras vilja och förmåga att verka i enlighet med lagstiftning och uppsatta 
direktiv. Dessutom har nätverken skapat ett forum för ömsesidig dialog som skapar en hållbar plattform för fortsatt 
tvärsektoriell kvalitetsutveckling. 
 
Samtliga samordningsförbund skall få initial information om projektet, och kommer sedan att erbjudas värdskap 
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inför den planerade Road-Show som genomförs i slutet av projektet då erfarenheter och metod skall spridas 
nationellt. 
 
 

Genomförande
Tid- och aktivitetsplan - Ange alla planerade aktiviteter, uppskatta ett planerat start- och slutdatum för respektive aktivitet, samt beskriv varje 
aktivitet utförligt.
Aktivitet Startdatum Slutdatum

Rekrytering av projektledare 2011-01-17 2011-02-17

Tre öppna föreläsningar i frågan om diskriminering, inkluderande arbetsliv kopplat 
mot tvärsektoriell samverkan.

2011-01-17 2011-06-16

Framtagande av detaljerad aktivitetsplan för de första sex månadernas verksamhet och 
grov verksamhetsplanering för resterande projektperiod

2011-02-17 2011-02-25

Framtagande av upphandlingsunderlag för externa tjänster 2011-02-17 2011-02-25

Sammansättning av styrgrupp och genomförande av första styrgruppsmötet 2011-02-22 2011-02-28

Framtagande av informationsplan 2011-02-25 2011-03-04

Presentation av verksamhetsplanering som godkänts av styrgrupp till 
verksamhetsansvariga hos deltagande aktörer

2011-02-28 2011-03-04

Avtalsteckning med externa leverantörer, och verksamhetsplanering i samverkan med 
dessa

2011-03-21 2011-03-25

Genomgång av de deltagande aktörernas mångfaldsplaner och policys 2011-04-01 2011-04-29

Genomförande av attitydundersökningar och kompetensanalys hos samtliga anställda 2011-04-01 2011-04-29

Framtagande av förslag på mätverktyg för skapande av plattform för kvantitativ 
mätning samt enkäter för kvalitativa mätningar hos deltagare och mottagare av 
samhällsservice

2011-04-01 2011-04-29

Insamling av de tvärsektoreiella arbetsgruppernas slutsatser och rapportering till 
styrgrupp och chefsforum. Sammanställning av ytterligare behov av kompetenshöjande 
insatser.

2011-04-01 2011-05-27

Framtagande av informationsmaterial för tryck 2011-04-04 2011-04-08

Skapande av ledarforum och ett möte för planering av nätverksaktiviteter under 
resterande år samt 2012. Även planeringsmöte för förslag till seminarieaktivieter.

2011-05-02 2011-05-06

Analyser av genomförda attitydundersökningar kopplat mot befintliga 
mångfaldsplaner, policys och andra styrintrument. Framtagande av riktade 
kompetenshöjande insatser samt försslag till arbetsordning och diskussionsämnen 
inom de nätverksgrupper som skall skapas.

2011-05-17 2011-06-24

Revidering av befintliga mångfaldsplaner samt presentation av ett sammahållande 
förslag till gemensam värdegrund och policy

2011-06-02 2011-08-19

Genomförande av kompletterande utbildningsinsatser för att minska diskriminering 
och öka graden av inkludering

2011-06-02 2011-08-26

Road-Show där projektet med dess metod och resultat redovisas för de 
samordningsförbund med tillhörande intresseorganisationer som visat intresse

2011-06-06 2011-06-10

Arbetsplatsförlagda utbildningsaktiviteter kring diskrimineringslagstiftning 2011-08-15 2011-12-30
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Aktivitet Startdatum Slutdatum

Fyra öppna föreläsningar i diskrimineringsfrågan kopplat mot HR och produktion av 
samhällsservice.

2011-08-26 2011-12-30

Tvärsektoriella nätverksmöten syftande till att harmoniera arbetssätt och identifiera 
behov av kompetensförstärkning och ledningstöd samt utvecklande av riktlinjer, policy 
samt Mångfaldsplan.

2012-01-02 2012-04-13

Slutrapportering och avveckling 2012-06-01 2012-07-16

Slutrapportering och avveckling 2012-06-01 2012-07-16

Presentation av projektets idé, metod och utfall i Almedalen. 2012-07-02 2012-07-06

Tillgänglighet för personer med funktionshinder - Beskriv hur ni  ska beakta tillgängligheten för personer med funktionshinder.

Projektet vänder sig till anställda inom de deltagande aktörerna. Genom dessa har projektet en god uppfattning om 
vilka anpassningar som måste ske för att verksamheten skall vara tillgänglig och öppen för alla. De lokaler som 
projektet kommer att använda är utformade så att alla kan ta sig fram och fungera på ett enkelt sätt som deltagare i 
projektet. Projektets lokal är utrustad med teleslinga och har god akustik. projektet kommer att anpassa den 
information som sprids utanför deltagarna så att alla kan tillgodogöra sig den. Den kommer också att översättas 
åtminstone till engelska. 
 
Frågan om tillgänglighet för personer med funktionshinder är för detta projekt större än att den endast skall omfatta 
deltagarna direkt. Frågan är nämligen hur de samverkande aktörerna i sitt tjänsteutövande verkar för tillgänglighet 
för alla. 
Denna fråga kommer att belysas med stor tydlighet först i utbildning och attitydundersökningen, men skall sedan ges 
ett stort avtryck i de verksamhetspåverkande mångfaldsplanerna.
Jämställdhetsintegrering 
[För ansökningar inom projektfas 'Genomförande'] 
Redogör för hur resultatet av er problem- och behovsanalys/swot av jämställdhet påverkar projektinnehållet.

Detta projekt skall utveckla samverkande organisationers förmåga att arbeta i enlighet med 
diskrimineringslagstiftningens intentioner. Diskrimeringslagstiftningen omfattar sju diskrimineringsgrunder, varav 
genus är en. Detta föranleder INTE att detta projekt inte ska ha ett jämställdhetsperspektiv införlivat på alla nivåer, 
utan projektet vilar på en kunskapsplattform från förstudierna och annat material som påvisar behov av särskilt 
beaktande av jämställdhetsperspektiv i detta projekt. 
 
Det största problemet som synliggjordes under förstudien var att jämställdhetsdimensionen minskade i värde när den 
hamnade i ett sammahang med en annan diskrimineringsgrund. Detta kan exemplifieras med hur det nationella 
jämställdhetspolitiska målen nås hos invandrade kvinnor, då främst med flyktingbakgrund. Studier i Umeå visar att 
dessa mål nås i väsentligt lägre grad än bland kvinnor födda i Sverige. En förklaringsmodell är att de insatser som de 
nås av för att få ökad självförsörjning har ett generellt integrationspolitiskt mål, och därför är mer anpassat för män 
med invandrarbakgrund. Ett av resultaten av detta är att mindre än 0.5% av företagen i Umeå har startats av 
invandrade kvinnor medan invandrade män startar företag i samma utsträckning som män födda i Sverige. På 
samma sätt subopimeras vårdinsatser till männens fördel, och på samma sätt får män i högre grad 
arbetmarknadsorienterade utbildningar än kvinnor. Det finns m a o ett flertal exempel på hur kvinnor får lägre grad 
av samhällservice än män, och en av målsättningarna med detta projekt är att sådan snedfördelning skall upphöra 
och att medborgaren skall få de insatsr som de är i behov av oavsett vilket kön man är född med. 
 
I många fall kan en könsmässig snedfördelning härföras till utförarorganisationens könsfördelning. I detta fall 
stämmer det inte, eftersom det bland berörda samverkande parter i detta projekt finns en tydlig kvinnlig 
överrepresentation på såväl chefs som på tjänstemannanivå. Anledningarna till subotimering hör snarare till, 
bristande kunskap, bristande mätning och befintliga rutiner. 
 
Detta projekt kommer att verka för att jämställdhetsperspektivet skall omsättas i praktisk handling genom: 
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Revidering av mångfaldsplaner med implementering av faktiska mål med jämställdhetsarbetet, och att dessa faktiska 
mål då följs upp. 
Implementering av mätning av insatser fördelat på kön. 
Särskit beakta jämställdhetsperspektivet i utbildningsinsatserna. 
 
Dessutom kommer insatserna att synkroniseras med de pågående jämställdhetsutbildningar som nu genomförs i de 
samverkande organisationerna med stöd från SKL.
Målgruppens och/eller samverkanspartnernas engagemang - Beskriv upplägget för att säkerställa ett brett engagemang hos 
samverkanspartner och/eller deltagare.

Uppföljning, utvärdering och lärande -  
A: [För ansökningar inom projektfas 'Förprojektering'] Beskriv hur ni ska följa upp och utvärdera projektet. 
B: [För ansökningar inom projektfas 'Genomförande'] Beskriv hur ni ska följa upp och utvärdera projektet. Tydliggör kopplingen till lärandet i 
projektet och bedöm möjligheterna för genomslag av resultaten.

Projektet kommer att utvärderas genom s k processutvärdering. 
Kortfattat innebär en processutvärdering att systematiskt följa och dokumentera en 
verksamhets genomförande. I en processutvärdering studeras förutsättningarna för att de 
uppställda målen nås. Värdet av en sådan utvärdering ligger i att den kan tala om varför ett 
projekt har lyckats eller misslyckats, det vill säga analysera hur och varför målen har nåtts 
eller inte. Underlaget för processutvärderingen, uppföljningen, kommer att hanteras av Fritz Sprung som arbetar i 
projektet. Denne har i samverkan med projektledare med styrgruppens slutliga godkännande beslutat om målbilder 
och aktivitetsplan som gäller för projektet och som då är själva plattformen och objektet för mätning av 
måluppfyllelse. Utvärderare är en extern reurs som upphandlas. Denne följer då projektet dels med tillhandahållet 
material som stöd men också via egna spontana stickprov i verksamheten. 
 
Detta projekt har flera avgörande komplexiteter, och det är av stor vikt att den pågående utvärderingen ligger till 
grund för beslut om förändringar av målbilder och innehåll. Därför skall den externa utvärderaren ha tydliga 
instruktioner i sin revision/utvärdering att framlägga synpunkter om behov av förändring av den beslutade 
aktivitetsplanen. 
 
För att det interna och externa lärandet av projektet skall optimeras kommer arbetet att ske enligt: 
Redan i aktivitetsplanen kommer det att framgå hur de erfarenheter som kommer att göras inom 
projektet ska spridas till andra som kan vara intresserade, det vill säga det ska finnas en 
kommunikationsplan. Processutvärdering som genomförs är inte en slutprodukt utan den 
ska ligga till grund för förändringar, förbättringar, den kommer att utgöra ett 
beslutsunderlag för framtiden. Därför är det oftast av stort intresse från andra som arbetar 
inom samma eller närliggande områden att ta del av gjorda erfarenheter. Med tanke på de 
stora allmänna medel som läggs på detta projekt finns det även en 
allmännyttig mening att öppet redovisa utfallet av detta projekt. 
I kommunikationsplanen kommer att framgå: 
- vilka som ska informeras 
- tidsplan för olika informationsinsatser 
- om informationen ska vara olika till olika grupper 
- vilka kommunikationssätt som ska användas

Externa tjänster - Ange namn på eventuella konsulter eller företag som ni planerar att anlita, samt vad de externa tjänsterna består av.

Projektet har behov av externa tjänster inom delar av utbildning och attitydundersökning. Projektet har även behov 
av externa resurser för framtagande av utbildnings och informationsmaterial, föreläsare, extern processutvärderare 
samt projektekonom.

Programkriterier
Lärande miljöer - Hur främjar projektet lärande miljöer?

Diskriminering är en svår frågeställning för personal. Den absoluta majoriteten av personal vill inte kränka eller 
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diskriminera vare sig sina medarbetare eller  dem som de i övrigt möter i sitt tjänsteutövande. En del personal 
känner ett stort obehag bara vid tanken att ett beslut eller en handling kan upplevas som kränkande. Sett ur ett 
personalperspektiv är det därför av stor vikt med tydliga riktlinjer och konsekventa policys, så att den anställde får 
stöd i sin arbetsituation som ofta ställer höga krav på flexibilitet och snabba beslut. När sedan flera organisationer 
samverkar i en utvecklingsprocess är det givetvis så att antidiskrimineringsarbetet måste ses som en kvalitativ faktor 
där samordning måste ske. 
I detta fall skall alltså först den enskilde anställdes förmåga och verksamhetsstöd utvecklas så att denne utför sitt 
arbete så att diskriminering motverkas och inkludering ökar. Sedan skall också förutsättningar skapas för 
tvärsektoriell samverkan och ensning av arbetssätt och policies. Till slut skall det på ledningsnivå implementeras 
strategiska styrdokument, mångfaldsplaner, som både är förankrade på utförarnivå, satisfierar lagstiftning och 
dessutom är harmonierande med de övriga deltagande aktörernas. För att detta skall ske kommer projektet i en första 
fas tillskansa sig kunskap om deltagarnas kompetensnivå och attityd. Denna undersökning ligger sedan till grund 
först för en jämförelse mellan de målsättningar som finns i befintliga mångfaldsplaner men framför allt i 
framtagandet av aktivitetsplaner för de kommande insatserna. 
 
När sedan de tvärsektoriella nätverksagrupperna etableras kommer de att fungera som diskussionsnod mellan 
deltagare och projektledning. Här kommer deltagarnas syn på hur mångfaldsplanerna bör utformas så att de är 
ändamålsenliga och dessutom är ensade ur ett tvärsektoriellt perspektiv. 
 
Genom dessa två processer kommer den enskilde att först kunna påverka utveckling av insatser för denne samt den 
egna organisationens policy. Sedan kommer den enskilde även ha påverkan på hur det gemensamma 
utvecklingsarbetet skall utvecklas.

Innovativ verksamhet - Hur främjar projektet innovativ verksamhet?

Komplterand text som fallit bort av tekniska skäl: "”I de förstudier som genomförts inför detta projekt kan 
konstateras att personer utanför arbetsmarknaden oftare tillhör en grupp som utsätts för diskriminering. Alltså kan 
diskriminering antas förstärka ekonomiskt utanförskap. Dessutom visar studier att diskriminering verkar hämmande 
för anställda personers utveckling på arbetsplatsen, vilket då innebär att diskriminering hämmar anställdas rättighet 
att få sysselsättning som passar deras förmåga. Personer som söker arbete står i en beroendeställning till en rad 
offentliga organisationer. Till dessa organisationer hör verksamheter som ger bidrag för försörjning, ger tillgång till 
kompetensutveckling och coachning, ger vård och rehabilitering. En arbetssökande kan vara beroende av en eller 
ofta flera aktörer som då gemensamt och var och en har till uppgift att hjälpa den enskilde tillbaka eller in på 
arbetsmarknaden. I detta projekt definieras likabehandling som en kvalitativ parameter som påverkar utförandet av 
samhällsservice. Målsättningen är att kvaliteten skall vara hög och homogen, och att mottagaren alltså får samma 
kvalitet i bemötande ur ett likabehandlingsperspektiv oavsett vilket offentlig aktör denne möter i sin process att gå 
från arbetslöshet till arbete. Det innovativa i detta projekt är först och främst att projektet svarar mot ett konkret 
behov, alltså de aktörer som samverkar i projektet är väldigt viktiga för personer utanför arbetsmarknaden, och 
diskriminering är en barriär i vägen till egen försörjning. Sedan är projektet innovativt i och med att likabehandling 
definieras som en kvalitativ parameter som skall vara homogen i hela värdekedjan; från arbetslöshet till arbete.  För 
att uppnå en hög och homogen kvalitet har först kompetenshöjning för att stävja diskriminering satts i fokus för 
verksamhetsutveckling i först de separata organisationerna och sedan i den hela värdekedjan. 
Projektet verkar då således innovativt att det satt utbildning i gela värdekedjan som en plattform för personal och 
organisationsutveckling som dessutom gagnar mottagarna av samhällservice och därmed skapar högre möjlighet för 
mottagarna av samhällservice att nå egenförsörjning vilket då är av utomordentlig vikt ur ett samhälls och 
integrationsperspektiv. 
 
Slutligen är projektet väl förankrat, dels ibland deltagande organisationer som bland aktörer som skall fungera som 
spridningsaktörer och då verka för implementering av projektets metoder i andra delar av Sverige.” 
 
 

Främja samverkan - Hur främjar projektet samverkan?
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Deltagande aktörer har involverats i projektförberedelserna på två plan. Dels via en styrgrupp där representanter på 
tjänstemanna/handläggarnivå träffats tillsammans med utredaren vid fem tillfällen och då diskuterat 
målgruppsproblematik. Styrgruppen har då fungerat som bollplank och som sakkunniga i projektutvecklingsarbetet. 
Förstudien har också förankrakts på chefsnivå genom dialog med Samordningsförbundets styrelse där 
chefsföreträdare för respektive aktör sitter. Aktörernas egen målgrupp, d v s mottagarna av samhällservice har 
påverkat utformandet av innehållet dels genom ett stort antal intervjuer som genomförts och via analys av statistiskt 
material. 
 
De deltagande aktörerna involveras i projektet på fyra plan nämligen, 
 
Samordningsförbundets egen styrelse får kontinuerlig information i samband med styrelsemöten. Vid dessa 
avrapporteras projektets utveckling. När behov finns för styrelseledamöterna in frågeställningar i respektive 
organisation, då i ett ovanifrånperspektiv. Här är det då frågan om hur strategiska frågeställningar skall hanteras.  
 
Projektets styrgrupp betår av chefstjänstemän från de avdelningar som berörs av projektet. Via dessa får projektet 
access till organisationerna också här ur ett ovanifrånperspektiv men med operativ bäring. Alltså hur man löser 
direkta och omedelbara frågeställningar i projektet. 
 
På tvärsektoriell gruppnivå. Personer från olika aktörer samlas i en grupp och utbyter erfarenheter och kommer med 
förslag på hur det gemensamma arbetet skall utvecklas, sett ur mottagarens perspektiv. Förslag förs vidare till 
projektledaren som i samverkan med styrgruppen implementerar goda förslag i mångfaldsplaner och policies. 
 
Projektet utgår ifrån individens attityd och kompetensbehov. Initialt genomförs en heltäckande studie som sedan 
ligger till grund för genomförande och utformande av kommande program. 
 
Hela projektet baseras på samverkan enär de olika organisationerna arbetar med ett gemensamt övergripande mål, 
att bistå personer att få eller återfå ett arbete, och att målet skall nås med beaktande av diskrimineringslagstiftning 
och med ett kvalitativt innehåll som verkar inkluderande. Projektet skall alltså skapa en harmoniserande, holistisk 
och konsekvent värdekedja sett ur brukarperspektiv, och detta kan rimligtvis inte åstadkommas utan djup samverkan 
och samsyn på problemställningens art.

Strategiskt påverkansarbete - Hur ska projektet bedriva ett strategiskt påverkansarbete?

Transnationalitet,  Insatser av regionalfondskaraktär och Koppling till andra projekt eller program
Transnationalitet - Om projektet innehåller transnationell verksamhet, beskriv och motivera nyttan för projektet som helhet.

Inför projektet har inget samarbete med transnationella partners identifieras. Däremot har utvecklandet av 
mångfaldsplanen som strategiskt utvecklingsmedel i Flandern insprirerat utvecklandet av detta projekt, och 
målsättningen är att föra dialog med ESF-Flandern som varit kontaktnod för erfarenhetsutbyte.
Insatser av regionalfondskaraktär - Om projektet innehåller insatser av regionalfondskaraktär, beskriv och motivera nyttan för projektets som 
helhet.

Inga sådana är planerade i detta projekt

Koppling till andra projekt eller program - Om projektet har en koppling till andra projekt eller program, uppge namnet på projektet eller 
programmet, samt beskriv och motivera nyttan för ditt eget projekt.

Som tidigare har nämnts kommer erfarenheter och delar av metodik att överföras från projektet Openmindness. 
Socialtjänstens projekt "Steget Vidare" kommer att fungera som en testbädd för effektmätningar. Likaledes kommer 
Vivas projekt "Kvinnsam"att göra det. Båda projekten verkar för att utanförskapsgrupper, där deltagaren "tillhör" en 
eller flera diskrimineringskriterier, skall bistås tillbaka in eller in på arbetsmarknaden. Dessa båda projekt baseras 
också på samverkan mellan de organisationer som deltagande aktörer i detta projekt, varför projekten som är väl 
avgränsade kommer vara tillgängliga och mätbara. 
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Projektorganisation
Projektorganisation - Beskriv hur projektet ska organiseras.

För att möta ett växande behov av samordnad rehabilitering antog riksdagen 2004 lagen om finansiell samordning. 
Lagen ger de stora rehabiliteringsaktörerna (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och landsting) 
möjlighet att bilda samordningsförbund. Genom att dessa kan lägga pengar i en gemensam kassa är tanken att man 
på ett bättre sätt ska kunna möta individers med en mer komplex problematik samordnad rehabilitering och 
samtidigt få en effektivare resursanvändning.  
 
I januari 2010 fanns det i Sverige 83 Samordningsförbund. Samordningsförbunden är till organisationsform en 
myndighet och kan beskrivas som beställarförbund. Samordningsförbunden får finansiera insatser som på olika sätt 
utvecklar samverkan mellan dess huvudmän och stärker deras förmåga att möta utsatta grupper. De insatser som 
samordningsförbunden stödjer skall ha strukturell betydelse. Det kan handla om personalförstärkningar, 
rehabiliteringsprojekt, kartläggningar, metodutveckling, kompetensutveckling m.m. 
 
Samordningsförbundet Umeå bildades i juni 2005. Försäkringskassan bidrar med 50 % av anslaget. Umeå kommun 
med 25 % och Västerbottens läns landsting med 25 %. Förbundets styrelse beslutar hur dessa medel ska fördelas 
utifrån de ansökningar som inkommer från de fyra huvudmännen. Sedan förbundet bildades har vi finansierat 17 
utvecklingsprojekt som totalt nått ca 3 500 individer. Vår målgrupp är personer mellan 18-64 år som bor i Umeå 
kommun och som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden och är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser. Särskilt prioriterade är unga i åldern 18-30 år, personer med funktionsnedsättning och 
kvinnor med utomnordisk bakgrund.  Målet är att dessa individer ska förbättra eller helt återfå sin förmåga till 
förvärvsarbete och egen försörjning.  
 
Projektledaren har det operativa och ekonomiska ansvaret för projektet. Denne svarar för upphandling av externa 
resurser, kommunikation med styrgrupp, administratör och intressenter samt för planering och genomförande av 
insatser. Projektledaren svarar även för rapportering och dialog med ESF. Projektledarens avgjort viktigaste uppgift 
är dialogen med de organisationer som skall motta insatser från projektet, och svara för inhämtande av kunskaper 
om förutsättningarna i dessa samt då förbereda för optimering av insatserna. Projektledaren är sedan strategiskt och 
operativt ansvarig för de utbildande, nätverksbildande aktiviteterna samt seminarierna.  
 
Mångfaldsutvecklaren, Fritz Sprung, skall verka för implementering av kunskap och metoder som byggts i projektet 
Openmindness, och sedan skall han även verka för ramverk kring kvalitativa mätningar som pågår under projektets 
hela verksamhet och sedan är en plattform för utvärdering, utveckling och spridning av projektets erfarenheter och 
resultat. FS skall även samt bidra med nationella och internationella kontaktytor i frågan om arbete mot 
diskriminering samt bidra med kunskap i utformande av utbildnings och informationsmaterial/metodik samt bistå 
projektledaren i frågan om LOU. 
 
De externa insatserna fördelas sedan på, utvärderingsresurs, administratör, externa utbildningskompetenser, 
föreläsare och imformationstjänster. Dessa skall upphandlas i enlighet med LOU, som då kommer att fungera som 
plattform för ekonomisk och kvalitativ kontroll. Undantaget är den administrativa tjänsten, vilken sannolikt 
direktupphandlas, efter prisjämförelse, av Umeå Kommun. Administratören kommer att samlokaliseras med 
projektet som då härbärgeras på Sveagatan i av Umeå Kommun förhyrda lokaler där en rad processer för utsatta 
grupper pågår. 
Extern leverantör kommer sedan att i enlighet med skrivet avtal och handlingsplan att leverera utbildningar inom 
diskrimineringslagstiftning och Mångfald-HR och enkätundersökningar: Leverantörer med webbbaserade 
utbildningslösningar prioriteras. 
Extern leverantör producerar och trycker informationsmaterial och anpassat utbildningsmaterial. 
Föreläsare och inspiratörer engageras per tillfälle (Totalt 8) 
 
Projektet svarar gentemot en styrgrupp där representanter från Socialtjänst, Viva Kompetenscentrum, Vsterbottens 
läns landsting, Försäkringskassan samt Arbetsförmedling finns. I styrgruppen är samordningsförbundet representerat 
som ordförande och projektledaren är föredragande. Styrgruppen sammanträder 4 ggr/år. 
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Kompetens och erfarenhet av projektorganisering - Beskriv kort tidigare erfarenheter av projektorganisering. 

Samordningsförbundets ansvarige, Mikael Holmlund, har gedigen erfarenhet från EU-projekt. Först som 
programansvarig för Mål 3 inom Mål 1 i AC-län. MH verkade även som projektledare för LAPP-projektet. LAPP 
var ett samverkansprojekt mellan länets kommuner, Västerbottens läns landsting, länsstyrelsen i Västerbotten, 
Länsarbetsnämnden i Västerbotten, Almi Företagspartner och Nutek. Projektet finansierades till ca 75 procent av 
Europeiska socialfonden och löd direkt under DG 6. 
 
Syftet med projektet var att utveckla lokala strategier för att motverkar en befarad framtida arbetskrafts- och 
kompetensbrist i länet. En förutsättning för arbetet var ett brett, aktivt partnerskap både på regional och lokal nivå. 
 
Nu är MH ansvarig för Samordningsförbundet i Umeå som har i uppdrag att delfinansiera och initiera 
utvecklingsprocesser som ofta projektifieras. 
Redaktionellt ansvarig för detta projekt är Fritz Sprung, som också kommer att arbeta i projektet, är likaledes 
välmeriterad projektledare som arbetat med EU-projekt sedan 2001. Han har lett projektet Openmindness 
2009-2010, och även lett den förstudie, Mångfalden som konkurrensmedel som låg till grund för Openmindness. 
Han har god insyn i förstudien "Steget Vidare", och har under 2009 och 2010 genomfört en fältstudie kring 
invandrade kvinnors socioekonomiska situation, som också den fungerar som kunskapsgrund för detta projekt. FS 
har även under 2010 verkat som PEER i IMPARTS analyser av genomförda insatser inom området Diskriminering i 
Skottland och Belgien. 
Den projektledare som anställd skall ha adekvat utbildning samt erfarenhet och kunskap om de myndigheter och 
funktioner som deltag i detta projekt. Prioritet ligger dock inte på erfarenhet från projektledning i EU-projekt 
eftersom denna kompetens finns via MH & FS, utan på fackmannakunskap inom HR-Mångfald samt på 
diskrimineringslagstiftning och offentliga organisationer.  
Den tilltänkte projektekonomen, Ahmad Ghasimi-Umeå Kommun, har gedigen erfarenhet av att leda och sköta de 
ekonomiska förehavandena i EU-projekt.
Kostnadseffektivitet - Redogör för hur ni avser att uppnå/har uppnått kostnadseffektivitet vid köp av varor och tjänster. 

Samordningsförbundet kommer att upphandla externa tjänster och varor i enlighet med LOU. Detta med sannolikt 
undantag av de adminitrativa tjänsterna som då direktupphandas av Umeå Kommun. Hör kommer dock kostnaden 
att prövas mot andra jämförbara kommersiella aktörer. Vad beträffar kostnadsposter för informationsmaterial, 
utbildningsmaterial och hyrda lokaler så kommer upphandlingen av dessa också att handlas upp. Arbetsgången 
avseende föreläsningar och lokaler för dessa så sköts detta via direktupphandling eftersom det då är fråga om åtta 
separata tillfällen med separata leverantörer.
Riskhantering - [För ansökningar inom projektfas 'Genomförande'] Beskriv vilka risker som ni kan förutse och hur dessa ska hanteras, till 
exempel inom följande områden: projektverksamhet, aktiviteter, projektorganisation, kompetens, budget, projektdeltagare, samverkan och 
medfinansiering.
Risk Åtgärd

Kvalititetsbrister hos externa utförare Väl genomtänkt upphandlingsunderlag med tydliga 
kravspecifikationer

Förändrade kravbilder via ny lagstiftning inom 
diskrimineringsområdet

God omvärldsbevakning

Sjukdom eller andra problem som minskar 
projektorganisationens operativa förmåga

Back up via resurser från projektägaren och övriga 
samverkanspartners

Svårigheter att harmoniera arbetsättet hos deltagande 
partners gentemot målgruppen

Förankring via samordningsförbundets styrelse och 
"neråt" i organisationerna. Ständig dialog!

Likviditetsproblem pga av ev fördröjningar i samband 
med rekvireringar

Genomförd riskkalkyl, och back up från 
samverkanspartners via styrelsebeslut
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Risk Åtgärd

Fördröjningar pga interna problem med administration Administrationen läggs på organisation med hög 
kapacitet, och primärt på en person i Umeå Kommun 
med god erfarenhet och erkänt hög förmåga att leverera.

Låg vilja att delta i kompetenshöjande program från 
berörd personal

Förankring i ledarskapet i respektve organisation samt 
framtagande av ändamålsenligt informationsmaterial 
samt attraktiva program med tillhörande föreläsningar

Sammanfattning - Både den svenska och engelska texten kommer att publiceras på ESF-rådets webbplats om er ansökan bifalls.

Sammanfattning av projektet.

De aktörer som deltar i detta projekt är en sammanslutning av de viktigaste organisationerna för personer som vill ha 
ett ett arbete eller vill återfå sitt arbete. Många av de som idag står utanför arbetsmarknaden är drabbade av 
diskriminering. I detta projekt kommer kompetenshöjande insatser på individnivå, tvärsektoriella nätverksträffar och 
harmoniering av de deltagande aktörernas arbetsätt och mångfaldsplaner bidra till minskad diskriminering och ökad 
inkludering, mer ändamålsenlig samhällservice som då skapar en bättre arbetsmiljö för de anställda, förstärkta 
effekter av integrationspolitiska insatser och ett mer ändamålsenligt användande av allmänna medel.
Sammanfattning av projektet på engelska.

The organizations involved in this project is a consortium of the major organizations for people who want a work or 
wish to regain their jobs. Many of those currently outside the labor market is affected by discrimination. In this 
project, the competence-raising activities at the individual level, cross-sector network meetings and harmonization 
of the participating actors ways and diversity policies contribute to reducing discrimination and more inclusive, 
more effective public services which then creates a better working environment for employees, the potentiating 
effects of integration policies and a more rational use of public funds.
Bilagor 
Bifoga eventuella bilagor som illustrerar eller utvecklar tankegångar i din ansökan.

Aktörer
Beskrivning av projektets samarbetspartners, samt på vilket sätt dessa avser att medverka i projektet.

Viva kompetenscentrum kommer att om ansökan om medel beviljas att driva verksamhet för att öka egenmakt och 
egenförsörjning bland kvinnor med flyktingbakgrund. Dessa processer kommer att vara stora mottagare av 
samhällsservice, och då fungera som testyta för hur dessa tjänser då förbättras över tid.  
 
Multiling AB är ett bolag specialiserat på insatser som ökar utsatta gruppers grad av egenförsörjning. Multiling AB 
verkar som en brygga mellan, utsatta grupper offentlig och kommersiell sektor. Multiling kommer att verka som 
kontaktyta mellan detta projet och insatser på andra orter i Sverige. 
 
Socialtjänsten har till ESF inlämnat en ansökan om insatser under projektnamnet "Steget Vidare". Om denna insats 
kommer att få bilfall kommer även detta projekt fungera som testyta för verkningsgraden av de utbildningsinsatser 
som görs i här. 
 
DO är den myndighet som "äger" frågan om diskriminering och har därför utvecklad metodik och kunskap med 
tillhörande nätverk som skall tillföras detta projekt 
 
Rehablotsen är en av totalt 83 Samordningsförbund som finns i Sverige. Dessa är det primära forat för spridning av 
detta projekts insatser och metodik. Dessa är alltså en partner som emottar informationsinsatser om de pågående 
insatserna och de som sedan kan bra ut insatserna i sina egna upptagningsområden under innevarande 
programperiod eller efter.

Samverkanspartner Organisationsnr CFAR-nr
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Samverkanspartner Organisationsnr CFAR-nr

Multiling AB 5566289533
Multiling AB 41878471
Samverkanspartner Organisationsnr CFAR-nr

Umeå kommun 2120002627
VIVA kompetenscentrum 27430271
Samverkanspartner Organisationsnr CFAR-nr

Umeå kommun 2120002627
Socialförvaltning, Umeå Sociltjänst 19504182
Samverkanspartner Organisationsnr CFAR-nr

Diskrimineringsombudsmannen 2021006073
DO 47258801
Samverkanspartner Organisationsnr CFAR-nr

Samordningsförbundet Göteborgs 2220001685
Rehablotsen 43750561

Beskriv hur ni har gått till väga för att säkerställa medfinansieringen:

Beskriv de åtgärder ni kommer att vidta om förväntad medfinansiering uteblir:

Deltagande aktör Organisationsnr CFAR-nr

Arbetsförmedlingen Huvudkontoret 2021002114
Arbetsförmedlingen Umeå 22207906
Deltagande aktör Organisationsnr CFAR-nr

Umeå kommun 2120002627
VIVA kompetenscentrum 27430271
Deltagande aktör Organisationsnr CFAR-nr

Umeå kommun 2120002627
Socialtjänsten 19544182
Deltagande aktör Organisationsnr CFAR-nr

Försäkringskassan 2021005521
Försäkringskassan Umeå 11457629
Deltagande aktör Organisationsnr CFAR-nr

Västerbottens läns landsting 2321000222
Psykiatriska kliniken 19268610
Deltagande aktör Organisationsnr CFAR-nr

Västerbottens läns landsting 2321000222
Tegs hälsocentral 19264787



E
S

F 
A

ns
ök

an
 o

m
 s

tö
d 

20
10

12
07

 V
er

 2
.0

1
Sid 17 (21)

2010-3080024

Deltagande aktör Organisationsnr CFAR-nr

Västerbottens läns landsting 2321000222
VC Holmsund och Obbola 19264449
Deltagande aktör Organisationsnr CFAR-nr

Västerbottens läns landsting 2321000222
Hälsocentral Hörnefors 19264456
Deltagande aktör Organisationsnr CFAR-nr

Västerbottens läns landsting 2321000222
Sävar Hälsocentral 19264852
Deltagande aktör Organisationsnr CFAR-nr

Västerbottens läns landsting 2321000222

Ålidhems Hälsocentral 19543453
Deltagande aktör Organisationsnr CFAR-nr

Västerbottens läns landsting 2321000222
Ersboda Hälsocentral 24226722
Deltagande aktör Organisationsnr CFAR-nr

Västerbottens läns landsting 2321000222
Backens Hälsocentral 22276625
Deltagande aktör Organisationsnr CFAR-nr

Västerbottens läns landsting 2321000222
Mariehems Hälsocentral 22214340
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Kostnadsbudget
2011

År

2012

År År År År
Total

Undersökning / kartläggning (ansökningar avseende Förprojektering)

Löner

Externa tjänster

Lokaler

Resor

Materiel

Summa 0 kr 0 kr 0 kr

Aktiviteter riktade till målgruppen (ansökningar avseende Genomförande)

Löner 773 900 kr 348 894 kr 1 122 794 kr

Externa tjänster 500 000 kr 500 000 kr 1 000 000 kr

Lokaler 190 250 kr 160 750 kr 351 000 kr

Resor

Material 57 500 kr 55 625 kr 113 125 kr

Summa 1 521 650 kr 1 065 269 kr 2 586 919 kr

Projektadministration  - ekonomi och rapportering  

Löner

Externa tjänster 87 500 kr 47 250 kr 134 750 kr

Materiel

Summa 87 500 kr 47 250 kr 134 750 kr

Uppföljning och utvärdering

Löner

Externa tjänster 187 500 kr 187 500 kr

Resor

Materiel

Summa 0 kr 187 500 kr 187 500 kr

Information / marknadsföring

Löner

Externa tjänster

Resor 50 880 kr 38 160 kr 89 040 kr

Materiel 112 500 kr 112 500 kr

Summa 163 380 kr 38 160 kr 201 540 kr
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Spridning av resultat för strategisk påverkan

Löner

Externa tjänster

Resor 74 200 kr 74 200 kr

Materiel

Summa 0 kr 74 200 kr 74 200 kr

Transnationella aktiviteter

Löner

Externa tjänster

Lokaler

Resor 60 000 kr 60 000 kr

Materiel

Andel transnationalitet 0,00% 4,08% 1,85%

Summa 0 kr 60 000 kr 60 000 kr

Insatser av regionalfondskaraktär (ERUF)

Löner

Externa tjänster

Lokaler

Investeringar 

Övriga kostnader

Andel ERUF 0,00% 0,00% 0,00%

Summa 0 kr 0 kr 0 kr

Indirekta utgifter

Indirekta utgifter 0 kr 0 kr 0 kr

Andel indirekta utgifter 0,00% 0,00% 0,00%

Summa 0 kr 0 kr 0 kr

Offentligt finansierad ersättning till deltagare i projekt  (avser programområde 2)

Från Arbetsförmedlingen

Från Försäkringskassan

Från kommuner

Från Landstingskommun

Från annan offentlig aktör

Summa 0 kr 0 kr 0 kr
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Offentligt bidrag i annat än pengar (avser programområde 2)

Från Arbetsförmedlingen

Från Försäkringskassan

Från kommuner

Från Landstingskommun

Från annan offentlig aktör

Summa 0 kr 0 kr 0 kr

Intäkter

Summa 0 kr 0 kr 0 kr

Kostnadsbudget Totalt 1 772 530 kr 1 472 379 kr 3 244 909 kr



E
S

F 
A

ns
ök

an
 o

m
 s

tö
d 

20
10

12
07

 V
er

 2
.0

1
Sid 21 (21)

2010-3080024

Finansieringsbudget
2011

År

2012

År År År År

Total

ESF-stöd (Programområde 1:inkl. nationell offentlig medfinansiering)            

Summa 1 772 530 kr 1 472 379 kr 3 244 909 kr

Offentligt finansierad ersättning till deltagare i projekt 
Från Arbetsförmedlingen 0 kr 0 kr 0 kr

Från Försäkringskassan 0 kr 0 kr 0 kr

Från kommuner 0 kr 0 kr 0 kr

Från Landstingskommun 0 kr 0 kr 0 kr

Från annan offentlig aktör 0 kr 0 kr 0 kr

Summa 0 kr 0 kr 0 kr

Offentligt bidrag i annat än pengar
Från Arbetsförmedlingen 0 kr 0 kr 0 kr

Från Försäkringskassan 0 kr 0 kr 0 kr

Från kommuner 0 kr 0 kr 0 kr

Från Landstingskommun 0 kr 0 kr 0 kr

Från annan offentlig aktör 0 kr 0 kr 0 kr

Summa 0 kr 0 kr 0 kr

Offentliga kontanta medel tillförda projektet 
Från Arbetsförmedlingen 0 kr 0 kr 0 kr

Från Försäkringskassan 0 kr 0 kr 0 kr

Från kommuner 0 kr 0 kr 0 kr

Från Landstingskommun 0 kr 0 kr 0 kr

Från annan offentlig aktör 0 kr 0 kr 0 kr

Kontant betalt fr projektägaren 0 kr 0 kr 0 kr

Andel 0,00% 0,00% 0,00%

Summa 0 kr 0 kr 0 kr

Andel off. medfinansiering 0% 0% 0%

Finansieringsbudget Totalt 1 772 530 kr 1 472 379 kr 3 244 909 kr


