
Avstämning Insteget 

Uppdraget 
• Projektet syftar till att utveckla arbetsmetoder mellan stat och kommun för ett 

kvalitativt stöd mot deltagarens utveckling till arbetsmarknaden.  
• Insteget ska arbeta med upp mot 90 arbetssökande inom fas 2 och 

sysselsättningsfasen inom jobb- och utvecklingsgarantin.  
• Under 2012 förväntades 20% av målgruppen gå vidare till avlönat arbete eller 

studier.  

Resultat för perioden 120401–130206 

Samverkansstruktur  
En tydlig struktur för ingången från arbetsförmedlingen till Viva resurs har arbetats 
fram. Nuvarande arbetsförmedlare i projektet är kontakt in mot Viva resurs. 
Informationsträffar var 14:e dag har etablerats på arbetsförmedlingen dit handläggare 
kan hänvisa sina sökande för information om Insteget. Därefter sker ett 
introduktionssamtal på Viva resurs i kartläggande syfte. En metod för 
kartläggningssamtal har upparbetats i samverkan med arbetsförmedlaren och 
konsulenter från Viva resurs. Samtalet syftar till att utmynna i en handlingsplan som 
förutsätter stor delaktighet av den arbetssökanden och visar på konkret väg mot 
studier eller arbete.  

Vi ser att det sker en framgångsrik dynamik i samspelet med en arbetssökande när 
myndighet och anordnare kan samplanera resurser. Vi upplever att vi snabbare 
kommer fram till en handlingsplan som för deltagaren närmare arbetsmarknaden. 

Målgrupp och utflöde 
Totalt sett har Insteget arbetat med 85 inskrivna under perioden varav 21 % har gått 
vidare i arbete eller studier. Deltagare som följde med projektet vid uppstart var en 
grupp som krävde stora uppföljningsinsatser och behov av att initiera samverkan 
med berörda parter för att föra dem framåt. Här riktade sig insatserna i större 
utsträckning mot sysselsättning och rehabilitering.   

De deltagare som nu kommer med ser vi en förändring med större behov av insatser 
som mer inriktar sig ut mot studier och arbete. Vi ser också att det skett en ökning av 
deltagare under 30 år med 31% jämfört med målgruppen vid uppstart av projektet. 
Det kommer nu även in fler från fas 2 vilket möjliggör arbetet att aktivt minska inflödet 
i sysselsättningsfasen.  

 



Behov av ökad branschkunskap och vägar till studier 
Vi ser behov hos våra arbetssökande att öka sin branschkunskap för att hitta vägen 
mot arbete. De arbetssökande har även visat på frånvaro av kunskap när det gäller 
studier, hur studieekonomin kan se ut och vilka utbildningar som efterfrågas på 
arbetsmarknaden. Det här kan utgöra hinder för sökanden att bryta sin arbetslöshet 
för att ta steget och utbilda sig alternativt hitta var kompetensen efterfrågas på 
arbetsmarknaden. Här behöver vi öka samverkan med befintliga aktörer (t.ex. Viva 
vägledning, rekrytering och kompetens Umeå Kommun) för att hitta insatser som 
matchar behov och som vi även tror kan öka utflöde mot såväl arbete som studier.   

Extra insatser för unga – Företagsringar? 
Utifrån nya behov bland våra yngre deltagare initierar vi nu extra insatser från Viva 
resurs sida. En jobbcoach kommer att rikta sig mot gruppen i behov av jobbcoaching 
och matchning i syfte att presentera arbetssökanden för arbetsgivare.  Vi ser ett stort 
behov av fler liknande insatser för arbetssökanden som har en längre frånvaro från 
arbetsmarknaden. Här är företagsringar ett utmärkt exempel på insats som matchar 
behoven hos vår målgrupp att nå fram till en arbetsgivare och få prövas i anställning. 
Sociala företag är ett annat exempel på vägar mot arbete för såväl unga som äldre i 
vår målgrupp.  

Utvecklingsmål för 2013 

Strukturmål  
• Förankra den samverkansstruktur som upparbetats under 2012 mellan 

arbetsförmedlingen och Viva resurs.  
• Förfina arbetsmetoderna inom samverkansstrukturen som möjliggör ett 

kvalificerat stöd mot arbetssökande att komma in på arbetsmarknaden. 
• Se över och nyttja befintliga verksamheters- och aktörers utbud av stöd mot 

arbete och studier. 
 
Individmål 

• 30% av målgruppen ska gå mot studier eller arbete. 
• Fler aktiva insatser för att minska inflödet i sysselsättningsfasen 

     Deltagare ska uppleva att: 
• Insatserna bidragit till en förbättrad livskvalité 
• Att de kunnat påverka sin egen utveckling 
• Att insatserna präglats av hög kvalité  

 

I slutet av 2013 förväntar vi att vi lämnar efter oss en upparbetad struktur för 
samverkan. Förutsättningar för att fortsätta samverkan är att arbetsförmedlare och 
arbetsmarknadskonsulent kan fortsätta ett nära samarbete.  

 



I en förlängning av projektet kan vi se ytterligare möjligheter att i 
samverkansstrukturen upparbeta tydligare vägar ut mot studier och arbete. Det 
gynnar såväl vår målgrupp som kommande grupper som är i behov av stöd för att 
etablera sig på arbetsmarknaden. 
 

Budget  

KOSTNADER 2012 2013 2013 Totalt 

 
1 april - 31 december 1 januari- 31 mars 1 april - 31 dec 

 
Personal               353 000 kr            117 000 kr          363 590 kr              833 590 kr  

Arbetsförmedlare 1.0                     353 000 kr                 117 000 kr             363 590 kr                   833 590 kr  

     
Externa tjänster                        -   kr                     -   kr                  -   kr                      -   kr  

     

     
Lokaler                        -   kr                     -   kr                  -   kr                      -   kr  

     

     
Övriga kostnader                        -   kr                     -   kr                  -   kr                      -   kr  

     

    
                            -   kr  

Summa projektkostnader                       353 000 kr                   117 000 kr               363 590 kr                     833 590 kr  

     Finansiering 2012 2013 2013  Totalt  

Samordningsförbundet Umeå                        353 000 kr                    117 000 kr                363 590 kr                      833 590 kr  
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