
Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Viva resurs 
 

Insteget 



Insteget 
• Målgrupp: arbetssökande i fas 2 och sysselsättningsfasen 
• Kartläggning                   Genomförandeplan 
 Hinder och möjligheter 
 Individuella utvecklingsbehov 
 Kartlägga behov av stödinsatser och samverkan          
 Min väg till egen försörjning  
 Insats- och aktivitetsplanering 

• Förslag till Insatser/Aktiviteter 
 Viva komvux Orienteringskurs 
 Viva vägledning Studievägledning 
 Viva resurs Sysselsättning 
   Självstärkande 
   Hälsostärkande insatser 
   Arbetsträning 
   Kompetensutveckling 
   Motivation  
   Coaching 
 Arbetsförmedlingen Jobbcoaching 
   Matchning/Anvisning 
   Ansökningshandlingar 
   Intervjuträning 
   Orientering på arbetsmarknaden 
   Genomgång av arbetsmarknadspolitiska program 
   Personlig marknadsföring 
 Gemensamt Uppföljning  
   Studiebesök 
● Uppföljning/Utvärdering  
    
  
  



Mål 
• 75-90 personer 
• Kvalificerat stöd från samverkande instanser 
• 20% till avlönat arbete eller utbildning 
• Generera samhällsnytta 
• Minska behovet av kompletterande samhällskostnader 
• Deltagarens upplevelse 
 Personlig utveckling 
 Förbättrad livssituation 
 Upplevd hög kvalité på insatserna 
 Deltagaren har kunnat påverka insatserna 
 

 
 

 
 

Syfte 
 Skapa instegsprocess för att tidigare uppmärksamma behov av insatser och 

öka utflöde mot arbete och studier. 

 Utveckla arbetsmetoder mellan stat och kommun för ett kvalitativt stöd 
mot deltagarens utveckling. 

 Förkorta tid i program och öka utflöde mot studier och arbete. 

 

 

 

 

 



Metodmål 
• Påbörja insatser för arbetssökande i fas 2 och sysselsättningsfasen 

• Ta fram en instegsprocess 

• Upprätta handlingsplaner  

• Erbjuda motivationshöjande insatser  

• Ackvirera sysselsättningsplatser inom kommunens verksamheter 

• Synliggör stödfunktioner för deltagare och mottagande arbetsplats 

• Tillämpa ett jämställdhetsperspektiv i större omfattning vid urval/anvisning 
och ha diskrimineringslagstiftningen som utgångspunkt 

• Projektet ska utveckla metoder för ett närmare samarbete mellan stat och 
kommun 

 



Målgrupp 
• Vid urval av målgrupp tillämpar vi 

diskrimineringslagstiftningen och ett jämställdhetsperspektiv. 
Utifrån nuvarande gruppsammansättning innebär det en 
inriktning mot unga och kvinnor vid inflöde av nya deltagare i 
projektet.  



Instegsprocess 

Fas 2 
Från dag 151 

Sysselsättningsfasen 

Kartläggning 
 

Hinder och möjligheter 
Individuella utvecklingsbehov 
Behov av stöd och samverkan 
Insats- och aktivitetsplanering 

 

Studier Arbete 

Handlingsplan 
Vägen till  

egen försörjning 



Projektplan 

Vad Hur Vem  När 
Instegsprocessen Genom individuell 

Kartläggning och aktiv 
handlingsplan 

Deltagaren och 
förekommande aktörer på 
arbetsmarknaden 

Kontinuerligt 

Enkäten Kalla till träff med 
målgruppen . Insamling av 
enkät v.20. 

Magdalena kallar. 
Gemensam träff. 

Omgående 

Ackvirering av platser Förankra syfte med Umeå 
kommun och fackliga 
förbund 
 

Gemensamt  Vecka 21 

Jämställdhetsperspektiv Informationsinsatser Gemensamt Kontinuerligt 

Diskrimineringslagstiftninge
n 

Informationsinsatser Gemensamt Kontinuerligt 

Arbetsmetoder mellan stat 
och kommun 

Gemensamt uppdrag Gemensamt Omgående 

Stödfunktion för 
målgruppen 

Dialog/Utredningar  
Inhämta fakta 

Gemensamt Vid behov 

Stödfunktion för 
mottagande arbetsplats 

Dialog Gemensamt Vid behov 

Motivationshöjande 
insatser 

Individuellt anpassad insats 
t.ex. föreläsare, coach mm. 

Deltagare, gemensamt Kontinuerligt 
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