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Instruktion: 
Detta är den mall som skall användas vid avrapportering av projekt finansierade av Samordningsförbundet. 
Mallen bygger på samma struktur som ”nio-fältaren” i självvärderingsmodellen.  
 
Projekt som finansieras av Samordningsförbundet kan vara av väldigt varierande karaktär, vilket kan göra att 
denna mall inte passar just den verksamhet som ni skall rapportera. Självklart kan avsteg göras men det ska 
förankras med samordningsförbundets tjänsteman.  
 
Försöka att hålla texterna korta och innehållsrika, det finns inget egenvärde i omfattande beskrivningar. Tanken 
är att ni vid varje rapporteringstillfälle skall använda föregående rapport som mall och uppdatera texten. 
 
De kursiverade texterna under varje rubrik är stödord hämtade från självvärderingsmodellen och skall tas bort 
innan ni lämnar in rapporten. 
 
Projektets styrgrupp skall ha tagit del av rapporten innan den skickas in till Samordningsförbundet.  
 
När ni skriver rapporten så gör ni det ur projektets perspektiv.  
 
Underlag för att skriva rapporterna är; Veckoböcker, SUS, projektdokumentation, registerdata, egna mätningar, 
studentarbeten, etc.   
 
Halvårsrapporten skall vara samordningsförbundet till handa senast den 15/9 och helårsrapporten senast den  
15/2.  
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1. Sammanfattning 
 
1.1 Bakgrund 
Gemensamma Taget Vuxna är ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun 
(socialtjänsten, Viva arbetsmarknad), Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Psykiatrin och 
Samordningsförbundet. Arbetsförmedlingen är projektägare för projektet. De fyra coacherna i 
projektet är anställda av kommunen och arbetsförmedlingen och har till uppgift att 
sammanföra och vidareutveckla de verksamheter och resurser som redan finns inom 
respektive myndighet. Projektet påbörjades 080301 och beräknas vara avslutat 091231. Under 
denna tid kommer cirka 80-100 personer som under en längre tid varit aktuella hos de olika 
myndigheterna att delta i. Projektet är lokaliserat i VIVA Kompetenscentrums lokaler på 
Gimonäs industriområde. 
 
1.2 Syfte 
Syftet är att individer som är i kontakt med minst två deltagande myndigheter skall komma ut 
i arbete, kunna försörja sig själva och därmed ökad livskvalitet. Rätt insats skall ske 
snabbt och på ett sammanhållet sätt med individen i fokus. Syftet skall uppnås genom att 
förstärka samordningen och kommunikationen mellan inblandade myndigheter. 
 
 1.3 Mål 
Det övergripande målet är att genom en fungerande samverkansmodell mellan de deltagande 
myndigheters optimerade resurser, stödja den enskilde till egen försörjning. Målsättningen för 
deltagande individer är: 
a) att minst 40 % skall finna, få och behålla ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden, 
med eller utan finansiellt stöd 
b) att 5 % skall gå vidare till studier/utbildning 
c) Att individen hamnar där han/hon får rätt stöd av rätt myndighet 
d) att 100 % skall uppleva att livssituationen förbättrats  
e) att 100 % skall ha upplevt att insatsen håller god kvalité 
f) att 100 % skall ha upplevt sig kunna påverka sitt eget deltagande i projektet. 
 
1.4 Målgrupp 
Den målgrupp som projektet skapas för uppskattas till cirka 200-300 individer. Cirka 100-150 
av dom är inskrivna på arbetsförmedlingen och lika många hos socialtjänsten. 
Målgruppen för projektet är individer med oklara förutsättningar som stått utanför 
arbetsmarknaden länge och bedöms behöva omfattande motivationsinsatser. 
Satsningen skall rikta sig till män och kvinnor i åldern 25-45 år som har kontakt med minst två av de 
deltagande myndigheterna. För försäkringskassan är målgruppen personer som inte har rätt till 
sjukpenning och/eller sjuk- och aktivitetsersättning eller som riskerar att förlora rätten till 
ersättning.  
 
1.5 Genomförande 
Deltagande i projektet inleds med ett fyra veckors basprogram där fokus ligger på 
jobbsökaraktiviteter och egen utveckling i form av social träning, stresshantering, oro med 
mera. Under basprogrammet inleds arbetet med att söka arbete eller studier. Efter fyra veckor 
upprättas en individuell handlingsplan för hur vägen till arbete eller studier skall se ut.  
 
1.6 Resultat och slutsatser 
Projektet har i skrivande stund tre grupper om totalt femton personer som påbörjat projektet. 
Av dessa 15 har idag två personer arbete, fyra personer arbetstränar inför eventuellt fortsatt 
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anställning eller studier, åtta personer där arbete pågår för att hitta en lösning och en person 
som återförts till aktualiserad myndighet. Att redan nu dra några slutsatser utifrån att projektet 
ännu är i sin linda kan vara svårt. Projektet brottas fortfarande med att hitta personer i 
målgruppen som är ”rätt” för projektet men det som vi hittills kan se är att behovet av 
samverkan är nödvändigt för personer som under lång tid bollats mellan myndigheter och 
ibland hamnat mellan stolarna för samhällets stöd.  
 

2. Deltagare 
2.1 Deltagarnas förutsättningar 
Deltagarna i projektet är personer mellan 25-45 år som under en längre tid haft kontakt med 
minst två av de deltagande myndigheterna. Trots omfattande insatser från berörda 
myndigheter och med problematik av skiftande karaktär har dessa personer haft svårigheter 
att få fotfäste på arbetsmarknaden. Med oklara förutsättningar har det varit svårt att hitta den 
egentliga orsaken till varför personen står utanför arbetsmarknaden. Ansvarig handläggare har 
gjort en bedömning att personen med hjälp av motivationshöjande samtal och ett fördjupat 
stöd i att söka arbete, kan komma närmare egen försörjning. 
 
Ansvarig handläggare aktualiserar därefter tänkt deltagare till rekryteringsgruppen via den 
kontaktperson på myndigheten som ingår i projektets rekryteringsgrupp. Förutom handläggare 
från respektive deltagande myndighet ingår koordinatorn för projektet i rekryteringsgruppen. 
Gemensamt i rekryteringsgruppen sker därefter ett urval på 6-8 personer som skall kallas till 
ett församtal inför projektstart. Intag till projektet sker med sex veckors mellanrum och 
rekryteringsgruppen träffas cirka två veckor innan gruppstart.  
 
Rekryteringsgruppen skall ha tillgång till relevant utredningsmaterial rörande varje 
individ som kan vara aktuell för ”Gemensamma Taget”. Aktualisering till projektet sker 
genom en kort frågeställning om vad som deltagaren kan vara i behov av. Varje myndighet 
ansvarar för att ta fram material via sin handläggare i rekryteringsgruppen. Veckan innan 
rekryteringsgruppen träffas sker kommunikation mellan handläggarna och koordinatorn om 
vilka personer som är aktuella för projektet för att på så sätt ge rekryteringsgruppen möjlighet 
att studera det eventuella utredningsmaterial som kan finnas att tillgå på respektive individ. 
Till varje rekryteringstillfälle bedöms 15-20 förslag behöva tas fram. 
 
Respektive myndighet ansvarar för att presumtiva deltagare fått relevant information om 
”Gemensamma Taget” och att det finns ett medgivande från den enskilde gällande 
sekretessfrågan. Till dags dato har det varit vissa svårigheter för handläggarna på respektive 
myndighet att föreslå presumtiva deltagare till rekryteringsgruppen då målgruppen varit något 
oklar. Av den anledningen har inget urval i rekryteringsgruppen varit nödvändigt utan 
personer som föreslagits till rekryteringsgruppen har också påbörjat projektet. Det finns säkert 
flera orsaker till varför det har varit problem att identifiera presumtiva deltagare. Projektet är 
relativt nystartat och det saknas tydliga och konkreta riktlinjer för vilka som är målgruppen. 
Det har framkommit att en del handläggare på respektive myndighet har uppfattat att 
målgruppen för projektet är individer som står allra längst ifrån arbetsmarknaden och 
eventuellt kan vara i behov av utredning. Eftersom projektet inte skall arbete med utredning 
eller behandling har förväntningarna från handläggarna gjort urvalsprocessen snedvriden.  
 
Deltagarna i projektet har lång erfarenhet från myndighetskontakt och många är inledningsvis 
skeptiska till vad projektet har att erbjuda och till att vistas i lokalerna på Gimonäs 
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industriområde. De har ibland varit på VIVA Resurs tidigare i ett mer utredande syfte längre 
ifrån arbetsmarknaden än vad de är idag och har därför mindre positiva minnesbilder med sig.  
Gemensamt för samtliga deltagare är ändå att de på något sätt, mer eller mindre, vill förändra 
den situation som de befinner sig i. De behöver dock stöd att göra det då förmågan att själv 
genomföra det saknas. Motivationen och viljan till förändring varierar naturligtvis deltagare 
emellan. Coachens uppgift blir att medvetandegöra det egna ansvaret och hitta ”rätt” 
motivation som skapar viljan till förändring.  
 
Vid deltagande i projektet ser den ekonomiska situationen olika ut för individerna. Deltagarna 
behåller den ersättning som man har innan projektet påbörjas. Det vill säga att om deltagaren 
innan projektstart har försörjningsstöd eller aktivitetsstöd så bibehålls detta under projektet. 
När deltagaren går vidare till arbete, praktik eller studier fattas beslut om aktivitetsstöd eller 
vid behov någon form av lönestöd.  
 
En sammanställning från de SUS enkäter som gjorts visar att 1/3 av deltagarna har genomgått 
en gymnasieutbildning som är två år eller längre. Övriga har inte avslutat gymnasiet. Det 
varierar i vad som är orsaken till samverkansinsatsen. Några har angett att det inte finns någon 
orsak medan några anger fysiska och/eller psykiska orsaker. Samtliga deltagare har angett att 
de varit i behov av stöd från en eller fler aktörer i mer än 5 år. 3 av deltagarna har eller har 
haft aktivitetsersättning under projekttiden medan övriga har eller har haft försörjningsstöd.  

2.2 Genomförande och process 
Efter att rekryteringsgruppen enats om vilka personer skall delta i Gemensamma Taget kallas 
dessa personer till ett församtal med den coach som kommer att vara ansvarig för personen 
under projektet. Församtalet kan ses som ett studiebesök som syftar till att ge personen mer 
information om innehållet i projektet, introducera denne i de lokaler som projektet bedrivs i 
och träffa coacherna. 
 
Därefter inleds ett så kallat basprogram som sträcker sig under fyra veckor. Basprogrammet 
innebär daglig närvaro i projektets lokaler och fyller i huvudsak tre syften:    
 
- inventera behov, utvecklingsområden och styrkor hos deltagande individer 
- ge grundläggande redskap för att deltagarna ska komma vidare mot egen försörjning 
- ta ut färdriktningen mot egen försörjning och/eller rätt stöd vid rätt tillfälle. 
 
Basprogrammet består av två delar, en motivationshöjande del med coachsamtal och en 
praktisk del som inriktar sig på jobbsökaraktiviteter och förberedelse inför arbete.  
 
I den motivationshöjande delen arbetar man med att medvetandegöra tankemönster, 
intentioner, värderingar och beteenden. Detta för att stärka individens egna drivkrafter. Syftet 
med detta är att ge individen konkreta verktyg för att aktivt kunna förändra sin situation men 
också att jobba mycket med egen reflektion och övningar för att öka deltagarnas självinsikt, 
stärka självbilden och självförtroendet. 
 
Den praktiska delen innehåller kompetensinventering, CV/personligt brev, 
presentationsteknik, omvärldsanalys, ansökan, intervjuträning, data, arbetsgivarkontakter och 
studiebesök. Målsättningen är att öka kunskapen kring arbete, arbetsmarknad och 
arbetssökande. 
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Under den första veckan i basprogrammet närvarar deltagarna under tre timmar per dag, där 
fokus ligger på att skapa trygghet i gruppen och påbörja processen med att sätta mål mot 
arbete eller studier. Första dagarna sätts också ramarna för deltagandet. Deltagarna får 
underteckna ett kontrakt där överenskommelse finns beträffande sen ankomst, sjukanmälan, 
krav på nykterhet och eventuell drogtest som kan komma att göras. Vidare får deltagaren ange 
minst en anhörig som kan kontaktas om något skulle inträffa under projektet som föranleder 
en sådan kontakt. Under första veckan genomförs också coachsamtal samt en ASI intervju om 
någon sådan inte finns sedan tidigare. Denna intervju gör en kartläggning över sju 
livsområden och ger en översiktsbild över hur situationen ser ut för individen. Eftersom 
många av deltagarna inte haft sysselsättning på flera år inleds basprogrammet med bara tre 
timmars närvaro den första veckan. Följande tre veckor innebär sex timmars närvaro.  
 
De kommande veckorna varvas den motivationshöjande delen med den praktiska delen. 
Deltagarna har möjlighet att under vissa dagar själva önska innehållet för att på så sätt bättre 
individanpassa verksamheten. Vissa delar är obligatoriska medan det andra är valbara och vid 
samtliga aktiviteter bjuds deltagaren in till att diskussion. Det finns också inlagt en 
friskvårdsaktivitet under andra veckan.  
 
Eftersom basprogrammet är arbetsförberedande innebär det att det råder noggrannhet 
beträffande tider och eventuell sjukfrånvaro. I varje grupp finns det alltid personer som har 
problem med att passa tider och med närvaron. Det kan medföra att gruppen kommer i otakt 
med arbetsuppgifter och viss oro i gruppen. Vid frånvaro genomförs omgående ett personligt 
samtal där allvaret påpekas samt frågan om drogtest aktualiseras. Orsakerna till frånvaron 
varierar naturligtvis men en förklaring är att deltagande i projektet kan innebära stora 
förändringar i de dagliga rutinerna som man vants sig med under kanske flera år. En 
omställning som innebär närvaro och aktivitet varje dag kan vara ett stort steg för en del. 
Andra orsaker kan vara att projektet är relativt nystartat och att målgruppen därmed inte är 
helt identifierad och redo för att delta i en verksamhet som kräver daglig närvaro.  
 
Parallellt med att basprogrammet genomförs pågår coachernas arbete att i coachsamtal 
medvetandegöra deltagaren om sina möjligheter och lösningar, få starkare hopp och optimism 
samt enklare inse att han eller hon alltid står inför val. Coachen skall tillsammans med 
deltagaren närma sig målet som deltagaren angett. I slutet av varje vecka ges deltagarna 
möjlighet att utvärdera den vecka som gått och vecka 4 i basprogrammet utvärderas hela 
programmet. Utvärderingarna sker anonymt och har visat att deltagarna överlag har varit 
nöjda med innehållet, coachernas insatser och deras egna insatser. De synpunkter som 
framkommit har tagits i beaktande och vid behov justerats till kommande vecka eller 
kommande grupp. 
 
Vid varje veckoslut skall det ske en dialog med ansvarig handläggare på respektive 
myndighet. Detta kan ske genom ett mail eller telefonkontakt och görs för att uppdatera 
handläggaren och nuläget och lämna feedback om hur det går för de deltagare som 
aktualiserats via handläggaren.   
 
Vid upprepad frånvaro eller annan misskötsamhet kan personen återföras till myndighet via 
ett fyrpartssamtal där handläggare från aktualiserade myndigheter deltar tillsammans med 
deltagaren och coachen från projektet. Fyrpartssamtalet initieras av projektet och är också 
sammankallade till samtalet. Vid avslut överlämnas skriftlig avslutsdokumentation om vad 
som skett under den tid som deltagaren varit med. Vad coacherna observerat och om möjligt 
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föreslås även vilket stöd individen skulle vara i behov av för att kunna komma vidare mot 
egen försörjning.  
 
I projektbudget finns avsatta medel för individuella insatser i en så kallad Rehabpott. Det kan 
handla om kompletterande utredningar, kortare utbildningar, stödinsatser eller annat som har 
sin utgångspunkt i individens behov och som bedöms som viktigt för att ta steget mot egen 
försörjning. Insatser ur rehabpotten initieras under basprogrammet men kan även effektueras 
under tiden deltagaren är i praktik/arbetsprövning eller i annan insats som bedömts lämplig 
för att stärka individens möjlighet till egen försörjning.  
 

2.3 Resultat och effekter 
Projektet har i skrivande stund varit igång i sex månader. Under dessa sex månader har tre 
grupper startats. Totalt har 15 personer påbörjat projektet. I dagsläget är 2 personer i arbete 
(13 %) varav en anställning är utan lönestöd och den andra är ett OSA (Offentligt Skyddat 
Arbete). Tills nyligen hade ytterligare en person ett Nystartsjobb som i dagarna tvingats 
avslutas. Således har målet om 40 % i arbete inte uppnåtts.  
 
Eftersom ingen påbörjat några studier har målet om 5 % till studier ännu inte uppnåtts.  
 
Om 100 % upplever att de får rätt stöd av rätt myndighet är i dagsläget svårt att svara på men 
en person har hittills avslutat projektet och två till är på väg att avslutas och återföras till 
aktualiserad myndighet. 3 av 15 innebär att 20 % återförts till myndighet för rätt stöd som 
projektet inte kunnat ge.  
 
De tre avslutande målen om att 100 % skall uppleva att livet är bättre, projektet håller god 
kvalité och att de kan påverka innehållet så visar projektets egna enkäter att projektet lever 
upp till de två sistnämnda målen men huruvida livet i allmänhet har blivit till det bättre har 
varit svårare att svara på.  
 
För närvarande befinner sig tre personer på arbetsträning som i förlängningen syftar till att det 
skall bli en anställning om allt faller väl ut. En person skall i dagarna påbörja en arbetsträning 
inför en eventuell utbildning. Med hänsyn taget till detta så kan måluppfyllelsen i projektet 
komma att ändras. Därtill kan nämnas att de fem senaste deltagarna endast varit med i 
projektet under tre veckor.  
 

3. Personalen 
3.1 Personalens förutsättningar 
Projektets tjänster utannonserades under december 2007 och rekryteringsarbetet var klart i 
februari 2008. Ansvariga för rekryteringen var cheferna från de deltagande myndigheterna. I 
projektet arbetar fyra personer (4,0 årsarbetare, 1 kvinna och 3 män), varav en har funktionen 
som samordnare för arbetsgivarkontakterna, två coacher samt en koordinator.  
Den kompetens som efterfrågades var relevant högskoleutbildning där två personer skulle ha 
erfarenhet från att arbeta med grupper och en ha erfarenhet av samordning (koordinatorn), 
samt en person som skulle ha erfarenhet av att jobba med arbetsgivare. 
 
De två coacherna har båda en beteendevetenskaplig utbildning i botten med erfarenhet från att 
bland annat jobba med ungdomar med problematisk bakgrund. Båda är anställda av Umeå 
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kommun (Socialtjänsten och VIVA Resurs). Företagskoordinatorn har en 
beteendevetenskaplig grund att stå på. Han är anställd av Arbetsförmedlingen där han tidigare 
jobbade med arbetsgivarkontakter inom gruppen för företagsservice. Koordinatorn har en 
samhällsvetenskaplig utbildning med erfarenhet från olika handläggaruppgifter inom 
Arbetsförmedlingen där han fortfarande har sin anställning.  
 

3.2 Genomförande och process 
Projektet startade 080301 och enligt plan skulle den första gruppen i projektet tas in redan en 
månad senare. En snäv tidsram för personalen att planera på. Tidsramen höll så när som på en 
vecka. Första gruppintag blev en vecka in i april 2008 och mars månad ägnades mesta tiden åt 
att få ett bra innehåll i basprogrammet. Under denna månad lades grunden för projektets 
innehåll och en del intressanta ”kulturkrockar” mellan kommunen och Arbetsförmedlingen 
gjorde planeringsarbetet givande och intressant.   
  
Planeringsarbetet har genomsyrats delaktighet, engagemang och hög effektivitet. Utifrån 
projektbeskrivningen och med respekt för varandras erfarenheter och kunskap enades 
projektgruppen snabbt om två huvudinriktningar som projektet skulle erbjuda. Naturligtvis 
skulle projektet arbeta med jobbsökaraktiviteter av olika slag. Förutom detta skulle projektet 
också ge individen möjlighet till en inre utveckling genom att diskutera och tillhandhålla 
redskap gällande självförtroende och självkänsla. Avsikten var att därigenom ge individen 
relevanta kunskaper och insikter samtidigt som personalens kompetens bäst skulle tillvaratas. 
 
I projektplaneringen fanns det planerat för en kick off under våren. Denna sköts på framtiden 
på grund av den snäva tidsram som fanns innan första gruppen skulle sättas igång. Istället 
kommer en kick off att äga rum under hösten 2008.  
 
Efter att fyra veckors basprogram avslutats för de två första grupperna har två dagar avsatts 
för att utvärdera basprogrammet samt planera inför nästa grupp. Detta i syfte att utvärdera 
basprogrammet för att se vad som fungerade väl och vad som skulle kunna göras annorlunda 
till nästa gruppstart. I augusti genomfördes två av dessa dagar. Vid denna träff diskuterades 
också hur rollerna i personalgruppen kan bli tydligare för att tillvarata kompetensen från både 
individ och myndighet.  
 
Projektpersonalen är organisatoriskt placerade hos Arbetsförmedlingen och på VIVA Resurs 
samt Socialtjänsten inom Umeå Kommun. Personalansvaret ligger hos respektive myndighet. 
Personalen skall delta i de personalmöten och aktiviteter som anordnas inom ordinarie 
verksamhet. Detta är något som inte fungerat tillfredsställande och behöver bli bättre. 
 
Från den psykiatriska kliniken har personalen i projektet tillgång till en form av konsulttjänst i 
psykiatrifrågor. Tanken är att han skall stödja personalen i att tolka beteenden och att ge råd 
om lämpliga åtgärder. Ett liknande stöd för personalen finns att få från Försäkringskassan. 
Förutom att Försäkringskassan kan vara aktualiserande myndighet i projektet finns en person 
som kan bistå projektet med kompetens i socialförsäkringsfrågor. Omfattningen av dessa båda 
konsultationstjänster är 2 timmar varannan vecka. Utöver detta så kommer personalen i 
projektet att få handledning. Handledningen kommer att vara inriktat mot både 
ärendehandledning för ärenden i projektet, samt processhandledning för personalgruppen. 
Detta är något som beräknas komma igång under hösten och vintern 2008/09. 
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Under de första sex månaderna i projektet har personalgruppen karaktäriserats av ett stort 
engagemang, hög effektivitet och en stor portion humor. Fortfarande är rollerna i gruppen inte 
riktigt funna. Detta är dock något som diskuterades vid den senaste planeringsdagen och är på 
väg att bli bättre. Lokaliseringen i kontorslandskap har underlättat kommunikationen coacher 
emellan och bidragit till en effektiv problemlösning. En nyfikenhet från coacherna att lära av 
varandra och en öppenhet och prestigelöshet att dela med sig har fördjupat samarbetet. För att 
fortsätta tillvarata respektive myndighets erfarenheter och personalens kompetens eftersträvar 
personalgruppen att vid behov arbeta parvis över myndighetsgränserna. Genom detta 
arbetssätt förstärks de samordnade insatserna som projektet strävar efter.   
 
Något som emellanåt upplevs som ett hinder för verksamheten är projektets geografiska 
placering på Gimonäs industriområde. Personalen upplever det omständligt och tidskrävande 
att till exempel genomföra ett flerpartssamtal med övriga inblandade myndigheter. Även 
studiebesök på projektet upplevs vid somliga tillfällen av handläggare på aktualiserande 
myndighet som tidskrävande på grund av avståndet. Den geografiska lokaliseringen innebär 
också att arbetsgivarkontakterna blir mer tidskrävande. Naturligtvis finns även fördelar med 
att vara lokaliserade utanför centrum. Deltagaren måste ta sig dit varje dag vilket kan visa på 
vilken motivation som finns att hitta ett arbete och vilka ansträngningar som beredd att göras. 
Förutom detta så är det en fördel att befinna sig på VIVA Resurs utifrån att projektet skulle ha 
behov av att låta en deltagare testa olika verksamheter i huset. Detta är dock något som 
projektet ännu inte behövt använda sig utav.  

3.3 Resultat och effekter 
De kompetensutvecklingsinsatser som genomförts har i stort sett riktat sig till samtlig 
personal. All personal har fått utbildning i hur man ska genomföra och tolka ASI intervjuer 
som görs på varje deltagare vid uppstart. Utöver det har personalen genomgått en 
coachutbildning på 65 timmar fördelat över 9 dagar. Detta har resulterat i att all personal nu 
kan titulera sig ”Diplomerad coach”. En utbildning som varit mycket uppskattad. Förutom 
detta så har personalen också fått viss information om SUS som är ett utvärderingssystem för 
samverkansprojekt samt en genomgång av hur en samhällsekonomisk analys kan göras. 
Denna samhällsekonomiska analys kommer att göras på grupp 4-8 i projektet. Slutligen har 
personalen från Arbetsförmedlingen genomgått en utbildning så att de kan fatta beslut om 
lönebidrag och andra former av lönestöd.  
 
Förutom de ovan nämnda formella kompetensutvecklingsinsatser som ägt rum har personalen 
fått ökad kunskap om de övriga deltagande myndigheters uppdrag, verksamhet och regelverk. 
En ökad förståelse för varandras utgångspunkter och kunskap om uppdraget har varit 
nödvändigt för att kunna forma en verksamhet som präglas av en helhetssyn för individens 
bästa. Även en ökad kompetens gällande externa aktörers verksamhet har erhållits då 
personalen besökt och haft besök av ett antal verksamheter som finns i samhället för att stödja 
den målgrupp projektet arbetar med.    
 

4. Deltagande organisationer 
4.1 Deltagande organisationers förutsättningar 
Projektet leds av en styrgrupp med representanter från de deltagande myndigheterna. 
Styrgruppens uppgift är att koordinera den gemensamma styrningen för projektet. 
Styrgruppen sammanträder var 6:e vecka där koordinatorn är sammankallande och 
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protokollförare. Ordförande för styrgruppen är Arbetsförmedlingens representant i egenskap 
av projektägare för projektet.  
 
 Koordinatorns roll är dels att arbeta operativt i projektet, men även vara sammankallande för 
styrgruppen och rekryteringsgruppen. Han skall också bevaka utvecklingen i de ordinarie 
verksamheterna och identifiera utvecklingsområden kopplat till projektet.  
 
Information om projektet har genomförts och kommer att genomföras ytterligare på 
respektive myndighet. Detta har gjorts genom deltagande på handläggarträffar och möten 
inom olika arbetsgrupper. Kontaktpersonerna inom respektive myndighet har varit behjälplig 
beträffande informationsspridning på arbetsplatserna och konsultation rörande presumtiva 
deltagare. Till stöd för detta har ett informationsmaterial tagits fram som vänder sig till 
handläggarna i kontakt med klienter eller sökande. Det skall vara enkelt att komma i kontakt 
med personalen i projektet för konsultation eller boka tid för studiebesök. Informella 
kontakter uppmuntras och kontakt med projektet skall inte finnas längre bort än ett 
telefonsamtal eller mail. En försvårande omständighet för informell kommunikation är att 
projektet är lokaliserat utanför de ordinarie myndigheternas lokaler.  
 
Projektet finansieras av de samverkande myndigheterna enligt följande: 
Personal 
 Styrgrupp 

 
Arbetsförmedlingen:  Chef Arbetsförmedlingen 
Socialtjänsten: Chef Socialtjänsten 
VIVA Kompetenscentrum Chef VIVA 
Försäkringskassan Chef Försäkringskassan  
Psykiatrin  Repr. utsedd av chef 

  Samordningsförbundet Tjänsteman 
  

Rekryteringsgrupp 
   

Arbetsförmedlingen:  Handläggare Arbetsförmedlingen 
Socialtjänsten: Handläggare Socialtjänsten 

   
 Operativ personal 
 
  Arbetsförmedlingen Arbetsgivaransvarig handläggare 100% 
  Socialtjänsten Handläggare 50% 
  VIVA Kompetenscentrum Handläggare 50% 
  Samordningsförbundet Koordinator 100%  

Handläggare VIVA 50%, 
Handläggare Socialtjänsten 50%’ 

 
Samtliga lokaler finansieras av VIVA Kompetenscentrum. Dator och telefon står respektive 
organisation för sin tjänstemans kostnader. 
 
Samtliga övriga kostnader finansieras av Samordningsförbundet. 
 
Projektet söker stöd hos Samordningsförbundet för kostnader motsvarande 1 198 000 kr för 
2008.  
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4.2 Genomförande och process 
Styrningen av projektet har under de sex första månaderna fungerat väl. Koordinatorn 
ansvarar för att lyfta nödvändiga frågor till styrgruppen för beslut. Till dags dato har sex 
styrgruppsmöten ägt rum. På dessa möten har hittills många praktiska frågor avhandlats 
rörande projektets igångsättande och verksamhet. Styrgruppen utgår från en fast dagordning 
med tio punkter. I styrgruppen finns det en stor samsyn kring projektets övergripande syfte 
och nödvändighet. Styrgruppen tar hänsyn till att projektet varit igång i endast sex månader, 
varav tre månader varit över sommaren, och att mer tid måste till innan projektet kan leverera 
resultat enligt projektplan. Koordinatorn ansvarar för kallelse till styrgruppsmöten samt att 
aktuell dagordning finns hos styrgruppens representanter en vecka innan mötet.  
 
Det som i dagsläget upplevs som mest problematiskt är hur den dagliga hanteringen av 
ekonomin. I dagsläget sker all ekonomisk hantering via rekvisitioner som endast koordinatorn 
har möjlighet att använda. Övrig personal begränsas därför i handlingsutrymme om en 
aktivitet med en deltagare skulle vara nödvändig. För framtiden behöver en smidare lösning 
utverkas om samverkan mellan myndigheter skall underlättas.   
 
Förutom samverkan mellan de deltagande myndigheterna så har projektet etablerat en kontakt 
med ansvarig sjuksköterska för subutexprogrammet vid landstinget i Västerbotten. Detta för 
att underlätta om det i framtiden kan vara aktuellt med en deltagare i projektet som också 
deltar i subutexprogrammet. Projektet kommer också att under hösten 2008 träffa företrädare 
för Björkgården i Sävar som bland annat genomför utredningar för personer med 
neuropsykiatriska problem. Dessutom skall projektet kontakta den nyöppnade Alkohol- och 
drogmottagningen som kan vara en viktig kontakt för projektet vid behov. 
 

4.3 Resultat och effekter  
Efter endast sex månaders verksamhet är det för tidigt att säga något om vilka effekter 
projektet har för respektive myndighet. Förutom att myndigheterna har ytterligare ett 
alternativ att kunna erbjuda sina kunder eller klienter i strävan mot egen försörjning så har 
nog projektet inte bidragit till några större effekter inom organisationerna. Något som bör 
uppmärksammas är dock att de på de kommande fem grupperna som skall delta i projektet 
kommer en samhällsekonomisk analys att göras. Detta kommer att bli väldigt intressant och 
kommer förmodligen att ge en fingervisning om lönsamheten av detta projekt.      

4.4 Förutsättningar för implementering  
Hur implementeringen av projektet i ordinarie verksamhet skulle kunna se ut är för tidigt att 
uttala sig om. Detta är inget som ännu diskuterats i styrgruppen men finns med på 
dagordningen för styrgruppens möten och kommer att aktualiseras längre fram. 

5. Aktiviteter 
 
 
Aktivitet Start Slut 
Projektstart med praktiskt arbete, planering Basprogram 080301 080406 
SUS utbildning  080311 080311 
1:a styrgruppsmötet 080312 080312 
1:a rekryteringsgruppsmötet 080318 080318 
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2:a rekryteringsgruppsmötet 080327 080327 
Lönebidragsutbildning 080401 080403 
2:a styrgruppsmötet 080404 080404 
1:a gruppstart 080407 ff 
ASI- utbildning 080416 080520 
Coachutbildning 080421 080827 
Utbildning i samhällsekonomisk analys 080423 080423 
3:e styrgruppsmötet 080425 080425 
3:e rekryteringsgruppsmötet 080428 080428 
2:a gruppstart 080512 ff 
4:e styrgruppsmötet 080523 080523 
5:e styrgruppsmötet 080613 080613 
Planeringsdagar 080806 080808 
4:e rekryteringsgruppsmötet 080811 080811 
3:e gruppstart 080818 ff 
6:e styrgruppsmötet 080829 080829 
   
 

6. Faktaruta Gemensamma Taget Vuxna 
 
 Ålder Kön Utfall  
Antal deltagare sen projektstart 18-30 Män 8 
 18-30 Kvinnor  
 31-65 Män 5 
 31-65 Kvinnor 2 
Antal i arbetet sen projektstart (1) 18-30 Män 1 
 18-30 Kvinnor  
 31-65 Män 1 
 31-65 Kvinnor  
Antal i studier sen projektstart (2) 18-30 Män  
 18-30 Kvinnor  
 31-65 Män  
 31-65 Kvinnor  
Antal som avbrutit sen projektstart (3) 18-30 Män 1 
 18-30 Kvinnor  
 31-65 Män  
 31-65 Kvinnor  
Antal som avslutats sen projektstart (4) 18-30 Män  
 18-30 Kvinnor  
 31-65 Män  
 31-65 Kvinnor  
Antal kvar i projektet 18-30 Män 7 
 18-30 Kvinnor  
 31-65 Män 5 
 31-65 Kvinnor 2 
    
Hade individen små eller stora möjligheter att påverka insatsen (5)  18-65 Alla  
Vilket betyg gav individen insatsen (5) 18-65 Alla  
Har individen upplevt att insatsen medfört att livssituationen försämrats eller 
förbättrats (5) 

18-65 Alla  

 
1. Definition på i arbete är: Anställd med eller utan bidrag minst 17 timmar/vecka.  
2. Definition på studier är: Komvux, högskoleutbildning, KY-utbildning, Folkhögskoleutbildning 
3. Detta gäller individer som av olika skäl ”hoppat av” insatsen. Detta kan vara pga. att man avvikit, ej uppfyllt 
krav som ställs, ej haft intresse av att fullfölja etc.  
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4. Detta gäller individer som avslutat insatsen planerat. D.v.s. insatsen har ej lett till önskat resultat i form av 
arbete, studier eller att man gått vidare till annan insats. 
5. Dessa uppgifter tas från SUS (M2 deltagare) och det ni ska skriva in är medelvärdet av de som svarat.  

7. Slutsatser/Avvikelser  
 
 
De slutsatser som kan dras utifrån projektets sex första månader kan ge viss vägledning om 
vad som behöver förändras eller behållas för att projektet i sin helhet eller valda delar ska 
kunna implementeras vid projektslut.  
 
När det gäller deltagarnas förutsättningar så finns det fortfarande vissa problem med att 
identifiera vilken målgrupp projektet vänder sig till. En bidragande orsak till det kan vara de 
förväntningar som handläggare inom respektive myndighet hann skaffa sig innan projektet 
påbörjades. När projektet väl startade och visades sig inte riktigt vända sig till den målgrupp 
man räknat med så uppstod en viss frustration. Att det förekommer ett visst 
”målgruppssökande” initialt i ett projekt är inget nytt och något som behöver finnas för att så 
småningom hamna rätt. För att minimera att felaktiga förväntningar skapas kan det vara idé 
att vid planeringsstadiet sparsamt informera personalen vid respektive myndighet om hur 
målgruppen ser ut, samt att initialt i projektet informera handläggarna om vilka personer som 
är aktuella för deltagande.    
 
Projektet har haft problem med att till rekryteringsgruppen få tillräckligt med förslag på 
presumtiva deltagare. Detta har gjort att projektet ännu inte riktigt nått upp till de önskade 
nivåerna vad gäller antalet deltagande i projektet. Projektet behöver mer tid för att identifiera 
”rätt” målgrupp. Varefter målgruppen blir tydligare kommer arbetet för kontaktpersonerna 
inom respektive myndighet att underlättas och rekryteringsgruppen kommer med tiden att bli 
bättre på att göra urvalet av vilka personer som är aktuella. Respektive myndighet behöver 
också förbättra rutinerna för aktualisering till projektet. Detta är något som pågår och redan nu 
syns en förbättring med fler presumtiva deltagare till rekryteringsgruppens nästa möte.   
 
Det varierar kraftigt hur nära en egen försörjning deltagarna står. Någon av de hittills 15 
deltagarna har i stort sett bara behövt några coachsamtal för att hitta rätt medan andra inte 
kunnat få det stöd den behövt. Så kommer det naturligtvis fortsättningsvis också att vara men 
projektet visar på att personer som står längre ifrån egen försörjning har ett stort behov av ett 
samlat grepp på vilket stöd han eller hon behöver. Ofta handlar det inte bara om en isolerad 
del som att kunna söka arbete eller dålig självkänsla. Livet är ett pussel och för att bitarna 
skall falla på plats behövs att personen får stöd med helheten. 
 
Innehållet i de fyra veckornas basprogram har justerats varefter projektet pågått. Detta är 
något som är naturligt och positivt. Ett lärande sker konternuerligt och de justeringar som 
gjorts handlar till viss del om att individanpassa programmet än mer utifrån spridningen på de 
deltagare som börjat. Det som finns att kommentera kring basprogrammet är inte så mycket 
dess innehåll som verkar fungera bra. Istället kan det finnas funderingar kring upplägget med 
daglig närvaro. För många är detta en stor omställning vilket har inneburit att projektet 
brottats med en del frånvaro från vissa deltagare. Kanske kan det vara bättre med en 
”mjukare” start men då är de å andra sidan kanske inte riktigt redo för ett arbete eller studier 
på heltid. Några deltagare uttrycker att de är skeptiska till att befinna sig i lokalerna på VIVA 
Resurs. Detta utifrån att de tidigare varit i lokalerna i ett mer utredande syfte än projektets 
inriktning mot arbete. Deltagarna har kontakt med flera myndigheter och/eller kompletterande 
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aktörer vilket innebär att dessa kontakter upplevs mer tidskrävande och krångliga då transport 
måste ske till och från centrum. Det hade varit intressant att se om en annan lokalisering av 
projektet inneburit någon förändring gällande närvaron bland deltagarna.  
 
De slutsatser som kan dras kring personalen är att det är A och O vilka personer som 
rekryterats in till projektet. Det har varit centralt att personalen varit lyhörda och prestigelösa i 
kontakterna med varandra. Personalen kommer från olika verksamheter och kulturkrockar har 
emellanåt varit oundvikliga. Detta är inget som varit av ondo, tvärtom, detta är något som 
bidragit till en effektiv arbetsgrupp inriktad på problemlösning. Det har varit en omfattande 
kompetensutveckling under en ganska begränsad period. Detta är något som kan funderas 
över då den ordinarie verksamheten ibland blivit lidande då personalen varit på utbildning.  
 
För att fortsätta utveckla kompetensen i arbetsgruppen kommer en handledare att knytas till 
projektet. Inriktningen kommer att vara ärendehandledning och processhandledning. Det kan 
vara nyttigt att någon person utifrån med specialistkompetens inom specifika områden tillför 
arbetsgruppen ny kompetens och nya glasögon.  
 
Största framtida utmaningarna för projektet i kommer att bestå i att tydliggöra målgruppen 
samt underlätta logistiken mellan myndigheterna och projektet. Gemensamma Tagets 
verksamhet skall integreras till att vara en naturlig del av den ordinarie verksamheten där 
kontakter med projektet skall vara präglad av enkelhet.   


