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ALLMÄNNA UPPGIFTER 
 
Verksamhetens/projektets namn: Insteget 
Rapporten har skrivits av: Magdalena Lindmark 
Rapporten avser perioden: 2012-04-01 2013-12-31 
Har ni gjort egna uppföljningar*  Ja   Nej   
*Om ja, bifoga dessa till rapporten 
 
    
Instruktion 
 
Alla verksamheter/projekt som utvecklas inom ramen för finansiell samordning ska lämna två 
rapporter per år till Samordningsförbundet. En halvårsrapport som enbart består av statistik 
och en årsrapport som är något mer omfattande. Statistikrapporten ska lämnas senast den 
15/9 och helårsrapport som ska lämnas senast den 31/1. Om det finns särskilda skäl kan 
årsrapporten lämnas den 15/2.  
 
Den rapportmall ni nu får är omarbetat och syftar till att vara bred och förhoppningsvis 
passa alla. En viktig utgångspunkt är att den ska vara kortfattad. Rapportmallen är uppdelad 
i olika avsnitt med en inledande förklarande text. Våra verksamheter/projekt kan vara av 
väldigt varierande karaktär, vilket kan göra att den här mallen inte fullt ut passar hur ni vill 
rapportera. Självklart kan anpassningar göras men det ska förankras med 
Samordningsförbundets tjänsteman.  
 
Mallen utgår från Samordningsförbundets verksamhetsplan och kan därför komma att 
förändras från år till år. När ni skriver rapporten tänk på att vara kortfattad, inte allt för 
detaljerade och beskriv i första hand utveckling, avvikelser, problem ni haft eller självklart 
sådant som gått bra. Analysera och problematisera gärna varför det har gått som det gått.  
 
Vid slutrapport ska hela projekttiden beskrivas och ni skall då använda er av tidigare 
rapporter. När ni skriver rapporten så gör ni det ur verksamhetens/projektets perspektiv och 
ni skriver den i första hand ställd till Samordningsförbundets styrelse.  
 
Samordningsförbundet kommer att använda delar av era rapporter i årsredovisningen till 
förbundets ägare. Era rapporter kommer också att publiceras på Samordningsförbundets 
webbplats. 
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1. SAMMANFATTNING 
 
Max en halv sida där ni kort ger en beskrivning av verksamhetens ändamål, vilken målgrupp 
ni vänder er till samt en sammanfattande text över vad som hänt under året. Sammanfattning 
kommer att användas i Samordningsförbundets årsredovisning.  
 
Projektet Insteget har syftat till att arbeta fram en samverkansstruktur mellan 
Arbetsförmedlingen och Viva resurs. Strukturmålet innebär även att förfina arbetsmetoderna 
för ett kvalitativt stöd till arbetssökande att nå arbetsmarknaden samt att se över och nyttja 
befintliga verksamheters- och aktörers utbud av stöd mot arbete och studier. 
Samverkansstrukturen har syftat till att nå implementering efter avslutad projektperiod.  
 
Målgruppen för samverkan utgörs av arbetssökande inom fas 2 samt sysselsättningsfasen 
inom jobb- och utvecklingsgarantin. Avgränsningen avser de arbetssökande som hänvisas 
plats inom kommunen.  
 
Under projekttiden har en samverkansstruktur arbetats fram mellan verksamheterna för att 
underlätta samverkan för arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden. Olika former av 
informationsinsatser har genomförts för att presentera och förankra samverkansstrukturen.  
Metodutveckling har arbetats fram fortlöpande under projekttiden. Det primära syftet har varit 
att ge arbetssökande ett kvalitativt stöd för att komma närmare arbetsmarknaden. Aktiviteter 
och insatser har tagits fram utifrån individuella behov för att ge stöd till arbetssökande att nå 
egna målsättningar på arbetsmarknaden.  
 
 
2. DELTAGARNA 
 
Beskriv er målgrupp, vad som kännetecknar målgruppen, hur deltagarna identifierats, hur 
deltagarna valts ut. Om det skett förändringar i rekryteringsprocessen beskriv då det. Om ni 
behövt vidta särskilda åtgärder beskriv detta. Arbetar ni med den målgrupp som angavs i ert 
styrdokument (Verksamhetplan/projektbeskrivning) eller har det skett förändringar? Om det 
förändrats varför har det gjort det? Jobbar ni med det antal individer som angetts eller finns 
det avvikelser?  
 
 
I jämförelse med målgruppen innan projekttiden och inom projektet har ålderskategorin rört 
sig mot en jämnare spridning där den yngre gruppen ökat och den äldsta gruppen minskat i 
omfattning. Vi har sett positivt på en jämnare åldersfördelning eftersom det gett en mer 
anställningsbar målgrupp att arbeta med och att anpassa aktiviteter och insatser till. 
Könsfördelningen har varit relativt konstant. 
 
Rekryteringsförfarandet av deltagare har kompletterats i syfte att öka inflöde. Samtal har förts 
i styrgruppen där vi diskuterat tänkbara nya målgrupper och hur vi kan nå dessa. Konkreta 
åtgärder har vidtagits genom att utgå från statistikuppgifter inom arbetsförmedlingen och den 
vägen nå deltagare utan aktivitet i de yngre åldrarna som närmar sig sysselsättningsfasen. 
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3. BESKRIVNING AV ÅRETS VERKSAMHET 
 
Beskriv sammanfattande hur ni arbetat under året. Stämmer det överens med ert 
styrdokument eller har det skett avvikelser, varför är det så? Har det hänt något särskilt 
under året som ni vill lyfta fram. Beskriv detta i förhållande till ert styrdokument och tidigare 
rapporter med fokus på sådant som förändrats. Tänk på att inte vara allt för detaljerade, 
alltså inga ingående metodbeskrivningar utan rapporten ska vara av övergripande karaktär. 
Gäller det en slutrapport ska ni skriva den här delen för hela projekttiden. Använd tidigare 
rapporter som underlag.  
 
Under projekttiden har en samverkansstruktur arbetats fram mellan verksamheterna för att 
underlätta samverkan för arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden. 
Samverkansstrukturen har gjorts känd genom arbetsförmedlaren i projektet fört dialog med 
arbetsförmedlare i olika gemensamma träffar inom jobb- och utvecklingsgarantin. Inbjudan 
har sänts ut där arbetsförmedlare haft möjlighet att besöka Insteget och få mer information om 
samverkansstrukturen och innehållet till de arbetssökande. Insteget har även besökt 
arbetsförmedlare i deras ordinarie träffar för att ge information. En återkommande 
informationsträff var 14:e dag har vänt sig till arbetssökande på arbetsförmedlingen. 
Broschyrer och informationsblad har använts för att nå såväl arbetsförmedlare som 
arbetssökande.  
 
Metodutvecklingen har arbetats fram fortlöpande under projekttiden. Vi har haft teamträffar 
och stämt av hur det ser ut inom målgruppen och där vi prövat oss fram i olika arbetsformer 
för att förbättra stödet till arbetssökande att nå sina målsättningar. Samarbete har initierats 
med Komvux och viva vägledning som mynnat ut i uppstart av inspirationsdagar för våra 
deltagare. Syftet med inspirationsdagarna är att öka utflöde till studier men även att ge tid till  
fokuserat arbetssökande i mer strukturerad form. För de deltagare som anses stå nära 
arbetsmarknaden gör vi täta uppföljningar för att ge stöd till ett aktivt arbetssökande. För 
deltagare i behov arbetsträning där det behöver ske en samverkan med vården, försöker vi 
knyta ihop stödet kring individen i en sammanhållen planering. Den arbetsformen bygger på 
godkännande från deltagaren och en välvilja från inblandade aktörer.  
 
En jobbsökargrupp med jobbcoach har konkret arbetat med en mindre grupp av deltagare i 
syfte att överbrygga klyftan till arbetsgivare genom att ge stöd i kontakten med arbetsgivare. I 
slutet av projektperioden har vi uppvaktat chef inom Umeå kommun för att ge information om 
anställningsstöd där sökande haft en längre placering. Det resulterade även i anställning. 
 
 
4. VAD PLANERAS FÖR NÄSTA ÅR  
 
Vilka utmaningar står ni inför nästa år? Beskriv sammanfattande de utvecklinsplaner som 
finns för det kommande året. Detta kan t.ex. röra bredning av målgrupp, nya metoder eller 
delverksamheter, minskning ökning av deltagarantal, nya samverkansformer, nya aktiviteter 
m.m. Om det gäller slutrapport beskriv då hur verksamheten planeras att fortgå, alternativt 
om den avvecklas. Beskriv då hur lärdomar kommer att nyttjas.  
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Projektperioden har nått sitt slut 131231. Den samverkansstruktur som är upparbetad kommer 
att fortgå utifrån en överenskommelse som är under framtagande. Det blir en resursminskning 
utifrån arbetsförmedlingens sida där vi kommer se över hur vi anpassar metod utifrån nya 
förutsättningar. Vi ser mycket positivt på det fortsatta samarbetet och förhoppningen är att vi 
kan fortsätta arbeta enligt samverkansstrukturen som projektet möjliggjort att ta fram.  
 
Under 2014 kommer Instegets utvecklingssatsningar att inriktas på att tydliggöra en 
slutdokumentation där insatser från Insteget synliggörs samt resultat för arbetssökande och att 
vidareutveckla överlämningen av deltagare till Insteget. Vi kommer fortsätta samarbetet med 
Komvux i syfte att öka utflöde till studier i första hand, men även inriktning till arbete. 
Ytterligare utvecklingsområden kan tillkomma utifrån hur överenskommelsen slutgiltigt 
utformas. 
 
  
5. UPPFÖLJNING AV DELTAGARE 
 
Bifoga statistik i form av könsfördelad statistik. Av statistiken ska framgå deltagarantal under 
året och deltagarantal sammanfattat sen verksamhetens startat. Hur många som fått arbete och 
hur många som gått till studier. Använd de mallar ni normalt använder när ni rapporterar till 
er styrgrupp. Samordningsförbundet kompletterar er redovisning med statistik från SUS.  
 
6. KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING AV DELTAGARE 
 
Kommentera sammanfattande vad som hänt med deltagarna så här långt. Avviker resultatet 
från uppsatta mål? Om ja, varför? Finns det omständigheter som påverkar resultatet under 
året kommentera då det.  
 
 
Målsättningen att få 30% av deltagare vidare till studier eller arbete har uppfyllts, 36% blev 
slutresultatet för projektperioden.  
 
Av de 51 deltagare som följde med in i projektet vid uppstarten, d.v.s. de deltagare som 
redan hade ett sysselsättningsbeslut inom kommunen vid projektstart, har 17 deltagare gått 
vidare till studier eller arbete vilket utgör 33%. Av övriga deltagare inom medföljande grupp 
återstår endast 8 deltagare vid projekttidens utgång. Därmed har projektet bidragit till att ge 
stöd till arbetssökande som haft ett längre sysselsättningsbeslut inom kommunen att ta sig 
vidare.  
 
Om vi ser till de deltagare vi inte lyckats arbeta vidare till studier eller arbete ser vi utflöde i 
form av sjukskrivning (6 deltagare), åter till arbetsförmedlingen (11 deltagare), till annan 
anordnare (18), flyttat (4 deltagare), uppfyllt nytt arbetsvillkor/a-kassa (6 deltagare), pension 
(3 deltagare), utskriven ur jobb- och utvecklingsgarantin (3 deltagare).  
 
Vi ser deltagare i Insteget som har stora svårigheter att komma närmare arbetsmarknaden. 
Här behövs fler samverkande aktörer för att kunna bedöma möjligheter, men även för att 
kunna utreda och ge stöd till rätt instans. Det finns även deltagare som saknar förmåga till 
omställning eller till att självständigt utföra jobbsökaraktiviteter. Här behöver vi mer resurser 
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avsatta för att få tiden att ge stöd till aktivitet och behålla förändringsprocessen över tid tills 
resultat uppnås.  
 
 
7. KOMMUNIKATION 
 
Samordningsförbundet har under 2013 prioriterat kommunikation. Vi vill därför att ni fyller i 
vilka kommunikationsinsatser ni gjort under året. Detta kan handla om anordnande av 
konferenser, seminarium, workshops eller informationsmöten som syftat till att sprida 
kunskap om verksamheten/projektet. Det kan också handla om spridande av information via 
internet eller i form av broschyrer, affischer och liknande. Andra exempel kan vara att ni synts 
i media eller tagit emot studiebesök. Röd text är exempel.  
 

Tidpunkt Målgrupper Syfte Kanal Ansvarig 
Löpande Politiker, chefer, medarbetare och 

allmänhet 
Att beskriva verksamheten Webbsida  

Löpande Arbetsförmedlare och arbetssökande. Öka kunskap om projektet 
och samverkansstrukturen. 

Riktade broschyrer till 
målgrupp, 
informationsblad och 
nyhetsbrev. 
Informationsträffar på 
arbetsförmedlingen. 

Magdalena Lindmark 
 
 
 
Lars-Gunnar Håkansson 

2013-01-25 Viva vägledning samt arbetssökande Informera om Insteget 
samt initiera närmare 
samarbete samt möjlighet 
för målgruppen till 
individuella samtal. 

Inbjudan till 
Insteget/studiebesök. 

Maria Almquist 

2013-03-21 Träff med Lernia  Se möjlighet till tjänsteköp 
av meritportfölj. 

Studiebesök Maria Almquist 

2013-03-27 Rekryteringsenheten Umeå Kommun Informera om Insteget 
samt upparbete tydligare 
samarbete för att matcha 
arbetssökande mot 
rekryteringsbehov inom 
kommunen. 

Bokad träff på 
rekryteringsenheten. 

Magdalena Lindmark 

2013-04-16 Arbetsförmedlare inom Jobb- och 
utvecklingsgarantin. 

Informera om Insteget och 
samverkansstrukturen. Få 
dialog kring målgruppen 
och behov. 

Inbjudan till 
Insteget/Studiebesök. 

Lars-Gunnar Håkansson 

2013-04-25 Arbetsförmedlare inom Jobb- och 
utvecklingsgarantin. 

Informera om Insteget och 
samverkansstrukturen. Få 
dialog kring målgruppen 
och behov. 

Inbjudan till 
Insteget/Studiebesök. 

Lars-Gunnar Håkansson 

2013-04-26 
Samt 
fortlöpande 

Komvux Informera om Insteget 
samt initiera samtal kring 
satsning av 
inspirationskurs 

Inbokat möte Magdalena Lindmark 

2013-06-26 Träffar med sektion 2 och 3 på 
arbetsförmedlingen. 

Ge information om 
Insteget och 
samverkansstrukturen. 
Syfte: öka inflöde. 

Studiebesök. Lars-Gunnar Håkansson 

2013-09-13 Viva unga Presentera Insteget Bokat möte Magdalena Lindmark 
2013-10-17 Politiker och tjänstemän Presentera projekt Konferens Steget Vidare/samordn.förb. 
     

 
8. SAMVERKAN 
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Har ni under året inlett samverkan med någon organisation som ni inte tidigare hade det med. 
Det kan t.ex. handla om verksamheter inom landstinget, sociala organisationer, företag eller 
andra. Under denna rubrik vill vi gärna att ni lägger särskilt fokus på hur ni samarbetar med 
arbetesgivare.   

 
8. Övrigt 
 
Under den här rubriken kan ni skriva sådant som ni inte tycker att ni fått med tidigare i 
rapporten. Vi vill också ha feedback på rapportmallen utifrån era behov.  
 

 
Samhall initierade kontakt och samtal har förts kring tänkbara ingångar för samarbete. 
Genom jobbsökargruppen med jobbcoach har kontakt tagits med företag som matchat 
arbetssökandes kompetens för att se ingång till anställning samt praktik eller arbetsträning. 
Vi har även i slutet av projektperioden uppvaktat interna chefer inom Umeå kommun där 
arbetssökande haft en längre placering och där det i ett fall resulterat i anställning. 
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Statistik 
Deltagare 2013: 103 deltagare varav 36 kvinnor och 67 män.  

Totalt antal deltagare under projekttiden: 144 st varav 47 kvinnor och 97 män. 

Totalt 36% till studier  eller arbete 
32 deltagare till anställningar i privata företag  
12 deltagare till anställningar internt inom Viva resurs 
9 deltagare till studier 
 
Samverkansvinster som vi ser det ur projektmedarbetarperspektiv och som projektet 
bidragit till. 
Samverkansstrukturen ger en bra plattform för fortsatt samverkan även efter 
projektperiodens slut. Det bygger på att överenskommelse för samarbete etableras och 
fortgår enligt framtagen form. En samverkansstruktur som är etablerad och känd av 
respektive aktör möjliggör en fortsatt utveckling av samarbetsformer.  
 
Möjligheter att utveckla metoder där vi sammanför respektive verksamhets resurser till en 
samverkansarena där såväl kompetens som verksamhetsspecifik service och tjänsteutbud 
förs samman. Att sammanföra resurser ger ett mervärde till den arbetssökande och har även 
visat sig öka utflöde till studier och arbete. Vi ser vinster utifrån tidseffektivitet, korta 
beslutsvägar, nära och direkt kommunikation, konkreta vägval och kvalitativ 
insatsplanering.  
 
Samverkan har även bidragit till att bedöma arbetssökandens faktiska förutsättningar till 
arbete på öppna arbetsmarknaden. Här ser vi att rundgången av arbetssökande som kommer 
åter i samma frågeställning har brutits.  
 

 
 


