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BAKGRUND 
 
VIVA Resurs arbetar med personer i åldern 25 - 64 år och som för närvarande står 
utanför den ordinarie arbetsmarknaden, utbildningssystemet och en eller flera delar 
av social-försäkringssystemet. De grupper av människor som projektet ARENA är 
avsett att stötta är som följer:  
 
Personer som har en så pass begränsad arbetsförmåga att en anställning inom 
öppna arbetsmarknaden inte är aktuell för närvarande, men kan fungera i ett 
arbetslag som har tillgång till handledning. 
 
SYFTE 
 
Syftet är att bereda möjlighet för en grupp människor vilka idag är kan utföra ett 
arbete, men är inte anställningsbara. Dessa personer skall i varierande grad få någon 
form av anställning i stället för tidsbegränsade åtgärder. Detta för att erbjudas en 
tryggare arbetssituation och kontinuitet i tillvaron.  
 
MÅLGRUPP 
 
Den finns inom Umeå kommun ett relativt stort antal personer med varierande 
sysselsättningsgrad som varit anvisade två år eller mera, alternativt har en 
lönebidrags- eller OSA anställning. Detta är personer som är arbetsföra, men inte i 
dagsläget anställningsbara och står mycket långt utanför den reguljära 
arbetsmarknaden.  
 
MÅL  
 
Målsättningen är att vid projekttiden slut skall minst 15 personer ha en anställning 
(hel- eller deltid) och vara helt eller delvis självförsörjande. Dessa personer skall 
själklart också ges möjlighet till karriär och avancemang till en utbildning eller ett 
arbete på den öppna marknaden, vilket skall förhindra att vi skapar en Arena med 
inbyggda inlåsningseffekter. 
 
Målsättningen är också att öka intäkterna ytterligare inom hela Viva Resurs och på så 
sätt främja en utveckling som innebär att ytterligare personer kan få ett stadigvarande 
arbete. 
 
Följande mätbara mål skall vara uppfyllda vid projekttidens slut.  
 

o Verksamheten skall vara självgående 
o Utvecklingsledaren och dess roll skall vara avvecklad. 
o Verksamheten skall vara könsrepresentativ. 
o Minst 15 personer skall ha en anställning. 

 
Operativ personal 
 
En personalförstärkning med 1,0 i form av en utvecklingsledare med uppgift att 
utveckla befintliga och skapa nya marknadsområden har anställts under projekttiden. 
Ytterligare arbetsuppgifter har varit; 



 
o Inventering av dagsläget 
o Inventering av förvaltningarnas behov 
o Inventering av stadsdelarnas behov 
o Uppbyggande av nätverk 
o Utveckling av arbetsområden 
o Personalrekrytering 
o Ekonomi 
o Ansvar inför styrgruppen 
o Dokumentation 

 
TID OCH AKTIVITETSPLAN/UPPFÖLJNING 
 
Projektet påbörjades med anställning av projektledare från 21 april, 2008. 
Omställningen från nuvarande kortsiktiga anvisningstider till varaktiga anställningar i 
olika former har påbörjats i och med att verksamheten startat upp.  
 
Projektet är ekonomiskt och tidsmässigt uppdelat i två delar. Där det första 
ekonomiska beslutet gällde från och med 2008-04-01 till och med 2009-06-30 då en 
större och noggrannare skriftlig dokumentation överlämnades till styrgruppen som ett 
underlag för ett beslut om fortsatt finansiering från FINSAM, gällande del två av 
projekttiden, från och med 2009-07-01 till och med projektets avslutning 2010-12-31.  
 
Under denna andra del av projektet kommer en intern uppföljning att ske vid 
utgången av verksamhetsåret 2009 samt en extern utvärdering att genomföras vid 
projekttidens slut 2010-12-31. 
 
 
Tillbakablick 
 
Det enklaste sättet at ge en tillbakablick är att utgå från listan med arbetsuppgifter.  
 

o Inventering av dagsläget 
 
Första månaderna gick åt till att sätta in utvecklingsledaren i projektets förutsättningar 
och komma in i arbetsrutiner och relationer inom på Viva resurs. Förutom att läsa in 
sig på regelverk rörande arbetsmarknaden, som i stor grad är färskvara, lades 
mycket tid på att bygga upp ett fungerande nätverk inom organisationen. 
Utvecklingsledaren företog även ett antal studieresor för att se hur man arbetat med 
dessa frågor på andra platser i landet. Platser som besökts är: Piteå, Skellefteå, 
Helsingborg, Halmstad, Borås och Göteborg. Hur verksamheter ekonomiserats, hur 
man samarbetet med andra aktörer, möjliga arbetsuppgifter och jämförelse sociala 
företag och kommunal verksamhet är områden som särskilt beaktats vid dessa 
studiebesök i jämförbara kommuner. 
 

o Inventering av förvaltningarnas behov 
 
Genom samtal med arbetsledningen på Viva resurs införskaffades kunskap om 
befintliga relationer och möjligheter. Dessa utforskades initialt och allteftersom har en 
del kontakter fördjupats och andra tillkommit. Fokus har lagts på några områden som 



bedömts kunna ge konkreta enklare arbetsuppgifter. Se lista i fotnot1.  En svårighet 
har varit den tröghet som finns inom vissa led i förvaltningarna. Utöver detta har 
kontakt tagits med privata företag och föreningar. 
 

o Inventering av stadsdelarnas behov 
 
Genom efterforskning av vad som tidigare gjorts framkom att en undersökning 
genomförts på vissa bostadsområden av föreningars, företags och privatpersoners 
behov. Vidare genomfördes en ny enkätundersökning via Internet, och delvis genom 
dörrknackning, på Ålidhem och kringliggande bostadsområden.  
 

o Uppbyggande av nätverk 
 
Nätverksuppbyggandet har främst skett inom befintlig organisation och genom de 
kontakter som tagits med kommunala intressenter men även andra organisationer 
och företag som exempel kan nämnas samhall, IOGT NTO och balticgruppen. 
 

o Utveckling av arbetsområden 
 
Arbetet med att utveckla jobbpoolens arbete har främst bestått i att genomföra en 
strukturförändring, som är pågående, från att vara en arbetsplats baserad på 
personal med tillfälliga arbetsmarknadsinsatser till en arbetsgrupp bestående av fast 
anställd personal. Detta har varit en långdragen process med förhandlingar kring 
arbetsuppgifter, ekonomiska avtal och omställning inom arbetsgruppen. En 
överenskommelse med bostaden rörande grovsopshantering har arbetats fram och 
övriga uppgifter tillkommer stadigt. En överenskommelse har även slutits med 
måltidsservice om transport av mat till äldreboenden. Vi har även i dagsläget en 
person som vi hyr ut som vaktmästare på halvtid. Stor vikt har fästs vid att det ska 
vara arbetsuppgifter som består över tid samt att de genererar inkomst.   
 

o Personalrekrytering 
 
Till att börja med har en genomgång av befintlig organisation för att se vilka personer 
som varit aktuella utifrån kriterierna för ingång till arena genomförts. Ur denna grupp 
har vi sökt lämpliga personer till de arbetsuppgifter vi har kunnat erbjuda. Dels så har 
vi sökt en del personer med körkort och dels så har vi haft relativt högt ställda krav på 
föregående skötsamhet. Framförallt för att inte skapa nya misslyckanden men även 
för att så långt som möjligt kvalitetssäkra det vi gör. 
 

o Ekonomi 
 
En budget har upprättats i samarbete med Viva resurs enhetschef. I denna budget 
har 800 000 kr. avsatts till lönemedel för deltagare i projektet. Arbetsförmedlingen 
bidrar med resterande kostnader för löner genom statsbidrag. Kommunen bistår även 
via socialtjänsten med kostnaden för arbetsledare på jobbpoolen med 400 000 kr. 
Övriga kostnader som hyra, arbetskläder, fordonskostnader med mera skall täckas 
av intäkter från verksamheten. Intäkterna har fram till utgången av november uppgått 
till 700 000.  
                                                 
1 Umeå energi, Umeva, Bostaden, socialtjänsten IFO, socialtjänsten äldreomsorgen, stadshuset, gator och 
parkförvaltningen, räddningstjänsten, måltidsservice, östra gymnasiet. 



o Ansvar inför styrgruppen 
 
Regelbundna styrgruppsmöten där utvecklingen av arbetet diskuterats har hållits 
följande datum, 0080925, 081125, 090217, 090505, 091116. 
 

o Dokumentation 
 
Förutom regelbundna protokoll från styrgruppens möten har även en mer 
övergripande rapport gjorts. 
 
Nulägesbeskrivning 
 
Från projektets start 2008-05-01 – 2009-12-31 har antalet deltagare i projektet 
fördelat sig på följande sätt: 
 
 Antal Avbrutit Kvar i projektet 
Män 10 2 8 
Kvinnor 1 0 1 
Totalt 11 2 9 
 
Snittåldern är: 50+ år 
 
Deltagarna har övervägande arbetat med följande arbetsuppgifter: 
 

o Diverse reparationer och fastighetsskötsel åt ex. Bostaden AB 
o Flyttningar åt socialtjänsten 
o Ut städning och sanering av lägenheter åt socialtjänsten. 
o Montering och distribution av sopkärl och påsar åt UMEVA. 
o Grovsopshantering 
o Administration 
o Kortare transporter 
o Vaktmästarsysslor 

 

 
 
Vår nya lastbil med arenas logga! 
 



Konkret så ser situationen ut så att alla utom en av deltagarna är anställda enligt 
gällande kollektivavtal. Den vanligaste formen av stöd från statsmakten är 
trygghetsanställning. Arbetet lunkar på även om en del av våra deltagare har 
problem med fysisk ork och vi skulle behöva fler med körkort.  
 
Analys 
 
För att få till stånd en arena med bestående arbetsuppgifter är det många faktorer 
som måste klaffa. Eftersom vi satte en ganska snäv ingång till projektet så har 
samarbetet mellan handläggarna hos Viva resurs och handläggarna på 
arbetsförmedlingen varit mycket viktig. Det samarbetet är grunden till att så pass 
många finns kvar i projektet. Målgruppens allmänna hälsotillstånd är ju annars en 
faktor som gör att det hela tiden blir en ganska svår avvägningsfråga mellan krav på 
intäkter, vilket medför en viss svårighetsgrad på arbetsuppgifter, och den mer 
allmänna humanistiska aspekten med trygghet i anställningen.  
 
En svårighet har varit att det ofta tar lång tid att få till stånd möten med personer i de 
befattningar som kan besluta om ekonomi och arbete. Sedan så tar det ytterligare 
ganska lång tid att få besked. På grund av detta så ligger många möjligheter på 
långkok för att använda en bild från matlagningens värld.  
 
Eftersom det handlar om individer med många misslyckanden bakom sig har 
utvecklingsledaren valt att arbeta långsamt och målmedvetet för att inte skapa nya 
misslyckanden. Eftersom det också handlar om en långsiktighet så har fokus lagts på 
de öppningar som ser ut att kunna ge en långvarig sysselsättning för att få bestående 
arbetsuppgifter som finns kvar över tid. 
 
Framtiden 
 
Utvecklingen av arena bistro, caféverksamhet på en del gymnasieskolor, där en del 
av arbetsuppgifterna skulle kunna överföras till varaktiga anställningar och en 
utveckling av verksamheterna genomföras för att försöka förbättra en redan god 
lönsamhet påbörjas under januari. 
 
Inom måltidsservice har en överenskommelse om transporter av mat till 
äldreboenden slutits. Detta arbete påbörjas med inkörning av personal under mars 
månad med skarpt läge från första april. Arbetet med att rekrytera medarbetare till 
detta pågår för fullt. Denna arbetsuppgift kommer att ge 4 – 6 nya arbetstillfällen och 
generera 1.2 miljoner om året i intäkter.  
 
Vi tror att utifrån ovanstående beskrivning kan vi räkna med att nå projektmålen och 
att det kommer att ske på ett sådant sätt att effekterna blir bestående. Man kan säga 
att skynda långsamt har visat sig vara en nödvändig men hållbar och fruktbar 
inställning i detta projekt! 
 
 
 
Utvecklingsledare 
 
Gustaf Lander 


