
 
 

Vägen 
 

Bakgrund/problemformulering 
I Lycksele finns ett antal utrikes födda personer som idag har kontakt med alla fyra aktörer 
inom samordningsförbundet LYSA.  
En betydande del av dessa kommer från andra kulturer.  
Hur fungerade myndigheterna i forna Jugoslavien? På vilket sätt sköter vi städning i 
jämförelse med kulturer med ont om vatten? Vad menar kommunen och socialtjänsten med att 
medborgarna ska vara i egen försörjning? Hur fungerar arbetsmarkanden i Sverige i 
jämförelse mot andra delar av världen?  
 
Det har visat sig att det är viktigt att klara ut dessa delar med kulturkompetens för dessa 
individer för att de ska kunna gå vidare mot egen försörjning. 
 
Arbetsförmedlingen tillsammans med socialtjänsten i Lycksele har under lång tid pratat om 
att gruppen utrikesfödda personer med flera kontakter med samhällets aktörer har behov av ett 
särskilt stöd i form av en stödperson i kontakterna med kommunen, försäkringskassan, 
arbetsförmedlingen och sjukvården.  
 
Individerna i målgruppen känner sig utlämnad utan att kunna fråga och utan en chans att 
förstå vad som händer eller ha hänt. 
 
De flesta i målgruppen har kontakter med fler än 2 medlemmar i samordningsförbundet. 
 
Syfte 
Att ge individerna i målgruppen en stödperson som kan förklara och ge dem insikt vad som 
händer i de situationer som uppstår i kontakterna med kommunen, Försäkringskassan, 
Sjukvården eller arbetsförmedlingen.   
 
Mål 
Målet ska vara att öka kunskapen om de olika rollerna i samhället och förenkla kontakterna 
med samhällets aktörer för individen. 
Målet mäts genom självskattningsenkät i första kontakten med stödpersonen och därefter efter 
12 månader.  Stödpersonen ska vara tillgänglig för hela målgruppen, 
självskattningsformuläret fylls i vid 1:a kontakten och ska omfattas av minst 50 personer 
under en 12 månaders period. 
Målens ställs för att öka kunskapen för individen om skillnader och likheter för att 
understödja individens väg till ett sysselsättning och egen försörjning. 
Insatserna är förebyggande och målet är att totalt 100 personer under projekttiden ska ha en 
egen långsiktig gemensam handlingsplan mot arbete.  
 



 
Målgrupp 
Målgrupperna är till en Lyckselebor i åldern 20 till 65 år med ursprung från Västafrika och  
mellanöstern. Antalet personer som omfattas av detta behov uppskattas till ca: 100-120. 
personer. Målgruppen omfattas av både kvinnor och män. Kvinnor och ungdomar ska 
prioriteras  
 
Avgränsningar och mervärde 
Idag finns inget stöd alls i myndighetskontakterna för individerna. För aktörerna inom 
samordningsförbundet finns inga upparbetade rutiner i den kontinuerliga kontakten med 
målgruppen. 
 
Hur ser avgränsningen ut mot redan befintlig verksamhet?  
Idag finns inte denna samverkansinsats mellan FK, AF, VLL och kommunen 
 
Genomförande och samverkan 
Ett projekt skapas som ägs av två, tre eller alla fyra aktörer. Till detta skapas en styrgrupp 
bestående av en representant från projektägarna. Uppföljning av projektet rapporteras 
skriftligt varannan månad till den verkställande tjänstemannen i samordningsförbundet. 
 
Gemensam handlingsplan 
Metodbeskrivning: 
För att varje individ ska känna delaktighet i vad som händer i dennes väg mellan myndigheter, 
inrättas en egen plan där individens kontakter finns beskrivna och i vilket syfte dessa finns. 
Syftet med detta är att individen blir mer delaktig i sin planering och kunskapen ökar om 
samhällsapparaten. Individen har med sig denna ”aktivitetsplan” eller gemensam 
handlingsplan vid kontakterna. Denna plan behöver introduceras, motiveras och förankras för 
individen.  Sekretessen för individen löses med planen. Medverkan ska vara frivillig.  
 
Kontakterna registreras i SUS av projektledare och följs upp vid utvärderingarna.  
 
Metoden har prövats vid samverkan vi rehabilitering mellan Fk, vårdcentral och Af i bl.a. 
Norsjö med mycket god framgång.  
 
För att metoden ska kunna planeras, förankras, prövas och utvärderas behövs initialt resurser. 
 
-Vilka hinder finns för att målen ska uppnås? 
- Förankringsarbetet inom aktörerna i samordningsförbundet. 
- Att målgruppen inte efterfrågar stödet i kommunikationen mellan FK, Af, VLL eller 
kommunen. 
 
Tid och aktivitetsplan 
2007 
Januari   Bildande av styrgrupp, utarbeta uppföljning, rekrytering av  
   resursperson och internt förankringsarbete.  
   Person rekryteras till projektet av projektägare, alternativ köp av 
tjänst  
   av någon samverkanspart.   
   
   - Metodgenomgång och introduktion av aktivitetsplan för FK, AF,  



   Sjukvården och kommunen alternativt de som vill vara med i   
   projektet. Sker i Lokala samvekansgruppen 
 
Februari:  Projektledare träffar med individerna, och påbörjar arbetet  med de  
   gemensamma handlingsplanen.   
 
November  Delutvärdering påbörjas utifrån SUS, redovisas januari 2008 till  
   styrelsen. 
 
2008 
November   - Påbörjad slututvärdering utifrån SUS. 
  
December  - Redovisning och slututvärdering av projektet 
 
Jämställdhet 
I styrgruppen ska det vara jämn könsfördelning. Utomnordisk födda ska vara representerade i 
styrgruppen. Målgruppen omfattar båda könen och kvinnor ska prioriteras, då männen är 
överrepresenterad i målgruppen.  
 
 
Utvärdering och resultatspridning 
Utvärdering sker i samråd med den verkställande tjänstemannen. Ansvarig för utvärderingen 
är projektägaren och skall dokumenteras. Spridning sker på samordningsförbundets hemsida.  
Utvärderingen ska ge svar på frågan om metoden har något mervärde för målgruppen i 
kommunikationen med aktörerna inom samordningsförbundet.  
 
 
Förväntat resultat för organisationen/organisationerna 
Är metoden effektiv, kommer den att leva vidare utan medel. Den initiala kostnaden är en 
särskild resurs som stödjer processen. Insatsen är av förebyggande karaktär för individerna. 
 
 
Förväntat resultat för den enskilde 
Kan vi förbättra kommunikationen med hjälp aktivitetskorten för individen, är hypotesen att 
individens förståelse av vad som händer i de professionella kontakterna, öka hälsa och korta 
tiden till egen försörjning genom arbete. 
 


