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Bakgrund 1
Flera grupper i Lycksele kommun har svårt att komma in på den öppna arbetsmarknaden och att
etablera sig.  Speciellt gäller detta ungdomar som har kommit in i en rundgång mellan tidsperioder
med aktiviteter inom olika sysselsättningsåtgärder och passiv väntan. Många av dessa ungdomar är
beroende av försörjningsstöd, några lever på A-kassa som oftast är grundad på studerande villkoret d v
s 320 kr per dag före skatt.  Dessa ungdomar börjar i ”Gemensamma Taget:s” verksamhet. 

Arbetslöshet och utanförskap har effekter på individen vilket kan innebära att de får dålig självkänsla,
saknar eller inte vågar sätta upp framtidsmål och har somatisk och/eller psykisk problematik. En del av
målgruppen utgörs av personer med utomnordisk härkomst och där är integreringen in i det svenska
samhället av stor vikt. Dessa personer börjar med att delta i ISA: s  verksamhet.

Projektet innebär en riktad insats till fler individer än tidigare projekt, för att komma vidare mot egen
försörjning och bättre förutsättningar för framgång inom bl.a. integrationsarbetet. Projektet innebär ett
bättre tillvaratagande av den arbetskraft som idag står utanför arbetsmarknaden. Projektet innebär att
praktikplatser i offentlig verksamhet och i det privata näringslivet i större utsträckning än tidigare kan
användas till arbetsprövning och praktik, som ett steg mot anställning och egenförsörjning.

Målgrupp
Målgruppen är individer i åldern 18-65 år som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden och är i
behov av rehabiliterande insatser där två eller flera rehabiliteringsaktörer är involverade.  Särskild
prioriterad grupp är unga vuxna, 18-35 år, med försörjningsstöd. Det kan vara personer med psykisk
ohälsa, långtidssjukskrivna, unga arbetslösa, personer med utomnordisk härkomst som är arbetslösa
och personer med sammansatt och svårbedömd problematik exempelvis social, psykosocial och
somatisk. 

Arbetssätt
Projektet har ett individuellt anpassat arbetssätt som redan är vedertaget och etablerat i Lycksele bland
annat via Arbetsmarknadsenhetens ungdomsverksamhet KUTA. Denna verksamhet har visat på goda
resultat. 

Individuellt anpassat arbetssätt innebär att coacherna arbetar med hela målgruppen utifrån individens
behov och förmåga. Detta innebär att individen får individuell coachning i C:2 projektet som i sin tur
samverkar med samordningsförbundets olika projekt (t ex Växtkraft, FAROS, PULS, Tratten),
föreningar, arbetscentrum, KUPAN och Gammplatsen. 

Projektet möjliggör på ett naturligt sätt för olika grupper av individer att mötas under jämställda
former med en gemensam målsättning – att öka sin anställbarhet. 



Projektet ger vidare 2
att genom daglig sysselsättning, social träning, arbetsträning och arbete möjligheter med uppföljning
på individnivå,

att genom samhörighet i ett arbetslag öka känslan av trygghet och 
individens egen förmåga,

att genom arbete och sysselsättning öka deltagarnas insikt och egenansvar,

att deltagarna får en egen personlig coach i samarbete med befintliga projekt och organisationer,

att coacherna upprättar individuella handlingsplaner och föreslår och genomför konkreta åtgärder på
individnivå,

att genom arbetsträning på t ex Puls och Arbetscentrum öka valmöjligheten till rätt individuell
arbetsträning,

att flerpartssamtal genomförs kontinuerligt mellan individ och berörda myndigheter/organisationer.

Rekrytering av personer till projektet, planering och innehåll av det fortsatta arbetet med
personerna
- Individen remitteras av aktuell myndighet till coacherna (Bil 1).
- Ärendet tas upp i arbetsgruppen och fördelas.
- Person och remitterande myndighet informeras om vidare handläggning (aktuell i C 2 projektet 

eller annan åtgärd). Coachen träffar individen ensam eller tillsammans med remitterande
myndighet.

- Kartläggning av individen och lämplig åtgärd påbörjas= församtal (Bil 2).
- Avtal skrivs (Bil 3). 
- Handlingsplan påbörjas (Bil 4).
- Registrering i SUS programmet (Bil 5).
- Övriga hjälpmedel som används i projektet.

Enkät KASAM – individuellt vid behov (Bil 6).
Hälsoprofil - individuellt vid behov (Bil 7).

Arbetet skall vara process- och lösningsinriktat och leda till en individuell handlingsplan där
målet är arbete/studier

- Målgruppen innefattar båda könen och projektet eftersträvar en jämn könsfördelning
- Projektet skall erbjuda individuell coachning med social träning, arbetsträning för speciellt

prioriterade grupper
- Utvärdering efter att de har slutat
- Utvärdering efter 6 -12 mån 
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Syfte
Projektet skall genom myndighetssamverkan öka kvalité och effektivitet i arbetet med grupper som
står utanför den ordinarie arbetsmarknaden.

Projektet skall underlätta för målgruppen att etablera sig på arbetsmarknaden eller inom det reguljära
utbildningsväsendet.

Mål
Projektet skall arbeta med
- 60 personer år 2007
- 70 personer år 2008
- 70 personer år 2009

Samtliga deltagare skall ha en påbörjad handlingsplan senast 14 dagar efter påbörjat deltagande i
projektet.

Uppföljningssamtal skall genomföras kontinuerligt med två månaders mellanrum enligt
flerpartsmodell med samtliga individer.

Senast 6 månader efter påbörjat arbete på individnivå skall förslag till åtgärd i samtycke med individ,
dokumenteras och redovisas för samverkande parter via flerpartssamtal.

50 % av deltagarna skall inom 12 månader ha uppnått självförsörjning (arbete eller studier).

Metod och urval
Möten har skett med Lennart Melin och Eva Östergren vid ett par tillfällen under september/oktober
2009 för att erhålla material och utforma en utvärderingsplan. En slutgiltig träff för faställande av
planen och start av utvärderingen genomfördes tillsammans med ovanstående personer och Stig-
Lennart Karlsson.

Intervjuer bokades med personer från arbetsförmedlingen (1), arbetsmarknadsenheten (4) och
socialförvaltningen (6). Intervjuerna genomfördes under november 2009 vid respektive arbetsplats
utifrån övergripande frågeområden som delgavs personerna före intervjutillfället. Varje intervju tog ca
1-1,5 tim. 

Urvalet utgjordes av alla som arbetar med C2 projektet, 1 representant från Arbetsförmedlingen
(styrgruppen), 5 handläggare och en representant från styrgruppen från Socialförvaltningen.
Representanter från Landstinget och försäkringskassan har ej deltagit. Fokus på urvalet har främst
utgjorts av de personer som arbetar i projektet och de handläggare vid socialförvaltningen som arbetar
med den särskilt prioriterade gruppen 18-35 år med försörjningsstöd.

Underlag till bakgrunden har inhämtats från projektets eget material. Underlaget avseende utvärdering
efter att personerna slutat och 6 månader därefter utgörs av C2:s  egna utvärderingar.  Detta innebär att
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resultatet består dels av projektets eget material samt av intervjuer för att projektets mål och syfte skall
kunna besvaras i sin helhet. 

Under december 2009 och januari 2010 gjordes bearbetning av intervjumaterialet, analys av resultat,
sammanfattning, slutsats och förslag till fortsatta diskussioner. Utvärderingen i sin helhet lämnades till
Lennart Melin för granskning av sakfrågor innan rapportens slutgiltiga version utlämnades. 
 
Intervjuerna redovisas utifrån de olika frågeområdena med citat från en eller flera informanter.  

Resultat
En redovisning av resultat genomförda av C2 projektet kommer först att beskrivas. Därefter följer en
redovisning av intervjuerna.

Resultat redovisade i rapporten genomförd av C2 projektet

Tabell 1 Remitterande myndighet 
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Remitterande myndighet har främst varit socialförvaltningen och därefter Försäkringskassan. Det beror
till stor del på att de flesta individer har försörjningsstöd eller ersättning från Försäkringskassan.
Arbetsförmedlingen är för flertalet med som andra myndighet och så även Landstinget. 
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Tabell 2 Stöd före av myndighet 
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De individer som är eller har varit i C2 har till största del varit i behov av stöd från flera myndigheter
under en lång tid. 47 % av individerna har varit i behov av stöd under minst två år och 30 % av
individerna under längre tid än fem år.

Tabell 3 Kön och ålder 
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I åldrarna 18-35 år är det flest män och i åldrarna 36-65 år utgörs majoritet av kvinnor. 
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Tabell 4 Avslutade individer 
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Avslutade individer totalt tom 2009- 06 är 97 individer.

Tabell 5 Uppföljning av individer 

Uppföljning av 82 individer som avslutades för minst 6 månader sedan. Ca 50 % har kommit i arbete eller
studier.
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Tabell 6 Utvärdering efter att individerna har slutat i projektet 
         

Ingen förändring Mycket förhöjd
Bättre livskvalitet
N=61

8 3 5 12 20 13

Låg Mycket hög
Delaktighet i process och
val av aktiviteter
N=40

2 0 1 10 10 17

Dåligt Mycket bra
Får stöd som behövs vid
individuella
träffar/uppgifter
N=61

0 2 3 10 15 31

Dåligt Mycket bra
Projektet bidragit till en
bättre planering för
framtiden mot arbete/
Studier N=61

2 6 16 19 18

Övervägande av dem som har besvarat enkäten upplever sig ha fått bättre livskvalitet, varit delaktig i
process och val, fått stöd och bättre planering för framtid och arbete. 8 av 61 personer uppger ingen
förändring av deras livskvalitet. 

Några enskilda kommentarer från individer som avslutats och från personal vid enheten

Individer

Vad har varit bäst i projektet?
Att man har kommit sig ut i arbetslivet igen + socialt nätverk…den individuella hjälpen har varit 
mycket bra och de kontinuerliga uppföljningarna… att få ha någon att bolla med… att få göra något
vettigt och att det varit utifrån mina besvär… påtryckning att utföra de saker som man kommit 
överrens om… möjligheten att få prova på praktik samt försöka komma fram till vad jag vill göra…
har fått ett stort stöd och man har fått bestämma vars man velat vara… väldigt bra med en liten knuff i
rätt riktning…det som har varit bäst är att jag kommit tillbaka till arbetslivet och att jag har slutat med
drogerna…

Att få hjälp med att hitta arbetsträning… att upptäcka att det finns en massa olika vägar till ett drägligt
liv…jag har alltid haft någon att rådfråga - någon som har hjälpt till med de funderingar som jag har
haft… ökat självförtroende…allt  - har bidragit till att jag har fått jobb att gå till... att jag har fått
anställning på PULS… att jag på egen hand besökte skolor…träna språk att få vara ute och göra något
istället för att ligga hemma…jag fick utbildning inom data

Vad har varit sämst/svårt i projektet?
Stiga upp på morgonen…Passa tider … att planera tiden… att lära sig ”ha mod till sig” och ringa
istället för att maila olika myndigheter och kontaktpersoner… det känns dock som en självklarhet i
dagsläget och är inte något problem längre…att upptäcka att det finns en massa olika vägar till ett
drägligt liv…
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Att veta vilka krav som ställts…att själv sätta gränser för vad jag klarar av…att tidsplanera...att få prova
på praktik – komma fram till vad jag vill göra…jag skulle ha varit bättre på att säga vad jag vill…att se
mig själv från rätt ljus…att ta mod till sig och ringa olika myndigheterna …varit stressigt…

Övriga synpunkter
Jag tycker att C2 är ett mycket bra projekt som verkligen hjälpt mig att komma tillbaka till arbetslivet…
har fått mer självinsikt och lärt mig mer om vissa saker och fått prova på att vara ute i arbetslivet vilket
har utvecklat mig…med hjälp av det här projektet är jag nu anställd… tack till projektet…det är mycket
bra att ha en egen handläggare som man kan vända sig till… lättillgänglig…man får andra vinklingar av
sitt problem genom att sitta och bolla idéer…

Personal
Förutsättningar
Personalen består av tre handledare/coacher... alla har en projektanställning på heltid på kommunens
arbetsmarknadsenhet… en har varit sjukskriven på 25 % sedan november 2007…under hösten -08 så
slutade en handledare och gick till en annan anställning… det medförde att vi endast varit 2 handledare
sen den 24/10 och fram till årsskiftet… en ny handledare rekryterades och skolades in under slutet av
året för att kunna börja sin anställning 090101… detta för att bibehålla en kontinuitet i inflödet av
individer…

Tabell 7 Utvärdering 6-12 månader efter att individen avlutat projektet

Dålig Mycket bra
Hur vill
du betygsätta de
insatser som
ingått i projekt
C2 så här i
efterhand N= 49

1 1 3 6 16 22

Dålig Mycket bra
Hur vill du
betygsätta din
egen insats under
tiden i projektet
N=49

1 4 9 18 17

Ingen för-
bättring

Förbättrats
mycket

Har din
medverkan i
projekt C2
medfört att din
livssituation har
förbättrats N= 48

7 4 6 18 13

Övervägande av de personer som besvarat enkäten är positiva till projektet 6-12 månader efter avslut.
7 av 48 personer anger att ingen förbättring skett gällande deras livssituation. 



Tabell 8 Hur har du försörjt dig det senaste halvåret? N=58 9

Arbetat/
Aktivitets-
stöd

Ingen
inkomst

Studiestöd/
studiebidrag

Lönebidrag Sjuk ersättning Försörj-
ningsstöd

25 3 5 5 12 8

35personer av 58 har egen försörjning genom arbete av något slag eller studier. 8 personer uppbär
försörjningsstöd.

Tabell 9 Vad kommer du att göra det närmsta året N=55

Arbeta/Studera
/aktivitetsstöd/
söka arbete

Vet
inte

Studera Lönebidrag Rehabili-
teras

Föräldraledig Sjuker-
sättning

Nytt
projekt/
Försörj-
ningsstöd

28 9 5 1 1 1 5 3

34 personer av 55 tror sig ha egen försörjning genom arbete av något slag eller studier. Ett fåtal ser sig
ej ha egenförsörjning emedan 9 st vet ej vad de kommer att göra det närmsta året.

Tabell 10 Hur tror du din situation är om två år N=52

Arbete/studier/egen företagare Studerar Bättre Vet inte Uppnått flera
delmål bl a
ekonomi

Hanka mig
fram

34 4 3 9 1 1

38 personer av 52 tror sig ha egen försörjning genom arbete eller studier. Antalet som ej vet utgörs av
9 personer.

Resultat av intervjuer
De övergripande frågeställningarna har fått utgöra fokus och därmed kategorisering av resultatet från
intervjuerna. Delar av intervjuerna har valts ut som har sitt fokus på frågeställningen. Det redovisas
ingen kvantifiering utan visar en bild av informanternas egna upplevelser .
 

1. Genom myndighetssamverkan öka kvalitet och effektivitet?
Det finns en övervägande samstämmighet att projektet inneburit en ökad kvalitet för individerna
som deltagit i projektet

… arbetet mellan arbetsförmedling (AF), försäkringskassan (FK), och socialförvaltningen(SOC)
fungerade inte… det fanns ingen koppling mellan SOC och AF… C2 har bidragit till viss del att FK
och AF börjat samarbeta… C2 bidragit till att samarbetet individ och handläggare blivit bärkraftigt…

individnyttan…det finns inget alternativ… kvalitet för individen att C 2 gör djupdykning, kartläggning,
gör arbetsplan och anvisas till praktik… strukturerad verksamhet så att det ökar anställningsbarhet…
C2 gör djupdykning… C 2 har lyckats bra med att med att få kunskap om individen … i många fall har
problemet visat sig vara det jag tror på…om inte C 2 funnits har soc arbetat med individerna…vi har
ej samma tid…
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Vad avser ökad effektivitet så visar resultatet på en mer splittrad bild. Upplevelserna beskrivs utifrån
att effektivitet erhålls genom kontinuitet mellan myndigheterna, men beskrivs också att
förutsättningarna för effektivitet är olika och att individer varit för svåra för projektet och återgått till
remitterande myndighet.

…desto mer kontinuitet mellan myndigheter… känna till hur man arbetar … då får man effektivitet och
kvalitet… fungera bättre och bättre … vi blir mer sammansvetsade...C2 projektet engagerar sig runt
personerna – kommer närmare… SOC skrapar på ytan… upplever att jag ska vara lika effektiv som
C2 coacher… vara anträffbar… snabbt kunna träffas… det kan gå 2-3 veckor innan jag har tid… Har
fått 1-2 självförsörjande – men de har flyttat från orten… 3 personer har skrivits ut från C2 – var för
svåra för C2…de borde få gå till ett nytt projekt – men har kommit tillbaka till mig…

… SOC har inte möjlighet att jobba som C 2 då vi har 40-50 ärenden… effektivitet ligger hos
individen … att de får en medvetenhet om att detta är min förmåga – det tar tid – många är vilsna…C
2 har varit jättebra – coacherna är jätteduktiga… de får praktik… alla samlade från alla
myndigheter… de har lyft en hel del klienter… har inget att erinra…önskar att det gick lite snabbare
från remittering till dess att de tar sig an individen… det är ej bra med den väntetid som är från
remittering till dess att få veta om C 2 är okey eller ej… det hinner hända saker hos individen som
under tiden tappar motivation… exempelvis kunde AF ”skola” in individen under tiden… mer
draghjälp ”förprogram” under väntetiden tiden… vissa kan gå till arbetscentrum men inte alla… hur
går prioriteringen till i C 2…

2.200 deltagare som målsättning
Resultatet visar på att 200 deltagare är rimligt men även synpunkter på att målgruppen är för bred och
att individer från behandlingshem ej har tagits emot har framkommit. En annan aspekt som tagits upp
är att kvalitet är viktigare än kvantitet och att klara individer från försörjningsstöd till egen försörjning.
… 70 individer per år ligger på max… rimligt mål… målgruppen för bred… rimligt med 200
personer… hade vi varit full styrka hade vi nått målet med råge… lite för många p.g.a. att vi ej varit
full styrka…

… de har inte tagit emot individer som kommit från behandlingshem… hade de kommit in på C2 hade
det varit fler personer runt den enskilde som har hjälpts åt och puffat på… har blivit bättre nu…

… inte viktigt med antalet utan utifrån syftet att helt klara individer utan försörjningsstöd – måste
vara kvalitet och inte kvantitet… alla fram till nu har kunnat remitteras… orsak till att det tagit tid är
att jag har 40-50 ärenden… har fått in de klienter jag velat



3. Samverkan 11
Här framkommer dels en positiv bild av samverkan men även kulturskillnader och
samarbetssvårigheter beskrivs.

… fått en större inblick i varandras verksamheter… förståelsen finns mellan verksamheterna… blir
bättre hela tiden… fungerar hyfsat bra idag… svårt att få till träffar snabbt… många olika
handläggare… 1-2 handläggare per enhet vore önskvärt … ju mer vi lär känna varandras arbeten och
förutsättningar desto bättre kan vi effektivisera arbetet kring individen…FK är fyrkantig (regelverket)
… samverkan har dock fungerat i verkligheten… möjligt med 1-2 handläggare men då tappar man att
matchas mot ett jobb… … coacherna informerar hur de arbetar med individerna…

…FK kör enligt de nya regler som kommit som de knappt har koll på själva…detta ger en osäkerhet
för våra individer…fungerar bra på handläggarnivå…känns tydligt att vi sitter på olika stolar…
regelverket är problemet…fungerat bra med AF…varit en fördel att ha en handläggare…men de går
efter bransch…kontakterna med SOC fungerar bättre och bättre…finns dock handläggare som ger
känslan av att de dumpar över svåra individer där de sedan kan gotta sig i att det fungerade inte
denna gång heller…finns tendens att en del handläggare inte vet vad de gör…bildar sig en egen
uppfattning utan att vara insatt…ligger det personliga känslor gentemot AME som gör att det blir
svårt att samarbeta...ger inget eller lite stöd då det som mest behövs…finns vilja att samarbeta eller
ser man bara till sitt eget… …det är viktigt att verksamheten är konsekvent ex är de aktiva i C2
projektet får de pengar…är de inte det får de inga pengar

…coacherna arbetar olika… allt från att samråda med mig till att göra saker med individen utan att
samråda… exempelvis att en person skulle få retroaktiv flitpeng… det är ju jag som skall besluta… jag
upplever att coacherna vill vara förmer/bättre än socialsekreterarna … de kan ställa krav på SOC att
en person skall få körkort, gympakort och dylikt… upplever ibland att de har avslutat individerna för
fort och då kommer de tillbaka till SOC…

…vad avgör om de kommer till C2 eller ej… vill C2 ha aktiva missbrukare? … vi har kvar klienten
men minskat med 2 socialsekreterare… får ej personen tag i C2 coacher så går de till SOC… målet
har varit att minska försörjningsstödet – men så har inte skett… myndighetssamverkan ja – men siktat
mot de stora grupperna de som har haft försörjningsstöd 10-12 månader… dialog sker inte med SOC
inför nya projekt – var förs dialogen?....Inte kritisk till coacherna och det arbete som görs med
individerna…

… bra med samverkan… individer med psykiatriska problem remitteras till psyk… det är bra att ha en
samverkan exempelvis de som har ½ sjukbidrag och försörjningsstöd från SOC att då får mer stöd till
personen att få hjälp…

… inte negativ till projektet – men att det är uppifrån kommande – lyfta individen – målet att sänka
försörjningsstödet ej nått... gör vi rätt saker… har vi haft fel utgångspunkt … det skulle ha varit
löpande rapport och redovisning… rädd att vi skadar mer än vi uppnår…

 … tidigare samverkade jag med AF idag med C2…arbetsmässigt ingen skillnad… har otvungna och
planlagda kontakter med C 2…har bara gott att säga… inget hinder att AF har indelat i branscher…



det viktigaste är aktivitetsstöd… och upparbetade kontakter… lite kontakt med FK… psykiskt sjuka
fånga bättre… 
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… har mest kontakt med AF… jag har fått avlastning med klienter i mitt jobb… kan bara bli bättre…
vi vet vem som gör vad… vi kämpar på… måste få ta tid… det som inte visat sig som problem visar sig
i projektet exempelvis att individen behöver visuellt hjälpmedel… coacherna arbetar så bra… de har
gjort ett stort arbete… har inte upplevt avlastning p.g.a. C 2…jag har ju kvar klienterna… C 2 är dock
ett verktyg för att individen skall få hjälp och komma från försörjningsstöd till egen försörjning…
klienten är vinnare… det är dock en arbetstillfredställse för mig att individen får hjälp – hoppfullt…

4. Vad har fungerat bra och mindre bra
Här återkommer individnyttan i olika skepnader men också kulturens betydelse, svårigheter att få
tillgång till arbetsträning och praktikplatser, bättre förankring i verksamheterna, är projektet bra för
individen och att fler personal är involverade i individen.

Bra
… individen har tagit ett steg framåt… varit delaktig… ökat förståelsen för samarbete… fått kvitto på
arbetssättet… har börjat lossna… inspirerande… tänka till och förändra… skapa praktiktillfällen… vi
har funderat vad som behövs… känner stöd från chefen… bra samarbete… det finns en bredd i
arbetsgruppen… hur vi arbetar – individen i fokus… individen har förtroende för mig… jag ser när
jag skall trycka på knappen… måste våga se… projektet har skötts exemplariskt från början… tagit
tag i de personer som funnits i systemet…

… att jobba med människor till förändring… följa individer i C2 och SOC avseende
försörjningsstöd… C 2 har fångat upp och kartlagt individerna… bra kontakt… får information om
individen… om de inte sköter sig får de inte försörjningsstöd… för personen som haft många kontakter
är det nu coachen som möter individen… många klienter saknar referenser … nu får de från C 2 som
hjälper dem att få praktik och arbete

Mindre bra
… olika kulturer i de olika verksamheterna… SoL styr mitt arbete utifrån min tolkning… SUS
programmet värdelöst… ny och gammal personal - inte lätt att komma med nya idéer… inte enkelt att
få tillgång till arbetsträning och praktikplatser… några individer kommer tillbaka… har saknat
gruppaktiviteter för individen… vi är sårbara om någon blir sjuk… att det driv s i projektform…
förankras bättre ute i verksamheterna bland socialsekreterare osv.…alla verksamheter är ej med på
tåget (SOC)… individerna är ej självgående … behöver handledare ute på praktikplatserna…

… gör vi ett dubbeljobb… låser vi människor… begränsar vi för individen… förhindrar projektet att
gå till jobb – speciellt ungdomar… gör C2 bättre arbete än AF…fler personer och fler handläggare
involverade i individen… en del har svårt med många kontakter…

… svårt att få tag på AF – de har sina telefontider… en del personer som ej hör till C 2 målgrupp får
vi tillbaka… en del behöver något annat först exempelvis psykiatrisk kontakt… enda målet är kanske
utredning och sjukskrivning eller kombination… eller läsa ett ämne på komvux eller kanske vistas på
Röda villan och sedan gå till växtkraft… om man bara blir utskriven från ett projekt och blir hängande
i luften är ej bra… att remitteringsprocessen ska bli snabbare och smidigare…vi är beroende av



arbetsplatser som kan ställa upp och ta emot personer som ska arbetsträna…kommunen borde ligga i
bräschen…gör inte det i den utsträckning de borde…
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5. Framtidsscenario

Här framkommer vikten av att fortsätta med den målgrupp som C2 arbetat med beaktande av de
brister som framkommit,  att permanenta verksamheten, en gemensam ingång för alla och att de
sedan slussas vidare till adekvata projekt, att ej glömma bort de psykiskt funktionshindrade, beakta
de som varit på behandlingshem till att SOC erhåller medlen och arbetar med ”svåra” individer och
att kommunen ej har den arbetsmarknad som behövs för att minska försörjningsstödet.

…fortsätta arbetet med C2 målgrupp till KREA… de brister vi sett i C 2 beakta i arbetet i  KREA…
att permanenta verksamheten för att ge individen och personal trygghet…det åtgår mycket tid att
starta och avsluta projekt – tid som kan användas till arbetet med individen… en gemensam
ingång- vad har individen för förutsättningar och utifrån det slussas vidare…det går kanske inte
att sätta så höga mål för individen… inte bra om individen måste backa…får inte tappa bort
personer med psykiska funktionshinder…

… alla som blir utförsäkrade från FK år 2010 borde SOC och FK utarbeta ett samarbete istället
för att de nu kanske kommer till SOC… att de jag anser ska få hjälp får det… exempelvis de som
har psykisk ohälsa och ej har sjukpenninggrundande inkomst, personer med utomnordisk
härkomst, de som varit på behandlingshem – planera för detta under tiden de är kvar på hemmet…
de kommer annars ut till gamla gänget och har ingen försörjning… jag skulle säkert ha skickat fler
till C2 om de inte hade haft kravet att de skulle vara så nära arbetsmarknaden som möjligt…

… ska kommunen göra detta… är det några speciella människor som har försörjningsstöd… håller
vi dem kvar i utanförskap… SOC få pengar istället för projekt för att anställa individerna så att de
kommer in i systemet A-kassa, sjukförsäkring…

… bättre att SOC arbetar med svåra individer då vi inte har någon tidsbegränsning…

Samarbetet mot växtkraft – personens framtida arbetsområde exempelvis en viss procent arbete
och en viss sjukersättning… att försörjningsstöd skall minska = utopiskt… anledning en
arbetsmarknad som är liten… skulle behöva en stor arbetsgivare med enkla arbetsuppgifter… man
bör ha ett arbete för att kunna flytta familjer med utomnordiskt ursprung… att vara mottagande
kommun för förberedelse till studier och sedan universitetsstudier är okey… vi har inte den
arbetsmarknaden för att få ner försörjningsstödet… ett underlag från C 2 till nämnden – denna
person är inte arbetsför inom en lång tid eller aldrig – våga se detta… fokusera på dem som kan
gå till sjukersättning när man inte kommer någonstans med individen… kvar skulle då finnas
försörjningsstöd av tillfällig art på SOC…

… psyk göra mer så att individerna får behandling… att få mer hjälp av psyk... … att hjälpa dem
till sjukersättning, pension eller rehabilitering… dvs. fundera på hur en person kan få annan
ersättning än försörjningsstöd… hur får vi ut individerna från försörjningsstöd… alla coacher till
nya projektet... de har bra attityd mot klienterna – de är neutrala och lyssnar på klienten… många
kommer ej ut i arbete…för att sänka försörjningsstödet måste det bli fler arbetstillfällen…



problemet är familjer med utomnordisk härkomst som inte varit i arbete sedan 1995- de har stora
familjer… individerna måste göra något annars får de avdrag på försörjningsstöd…
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… hur göra med gruppen sjukskrivna… jag har kontakt med sjukskrivande läkare som säger att de
är för dåliga för att kunna arbeta… de får inte sjukersättning längre och AF anser att de är för
dåliga för att arbeta… alltså 0 klassade individer… lyfta fram som särskild grupp… hur arbeta
med dessa…

… de som har funnits i eller befinner sig i behandling eller kommit från behandling … hur kan
man arbeta med dessa... kan inte enbart använda oss av arbetscentrum… utnyttja tiden i fängelse
och behandlingshem med ett ömsesidigt ansvar…

… att minska försörjningsstödet är friskt vågat… idag har vi det svårt arbetsmarknadsmässigt…
svårt med praktikplatser... arbetsgivaren har ej tid och plats…”sko” klienten så att ho/han blir
mer anställningsbar… vid uppstart kan det kosta mer men i förlängningen minska
försörjningsstödet…

   Diskussion och analys

     Diskussion
Ett syfte med projektet har varit att genom myndighetssamverkan öka kvalité och effektivitet med
grupper som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Detta syfte kan anses uppnått. Här finns en
samstämmighet bland informanterna där man uppger att …samarbetet individ och handläggare har
blivit bärkraftigt…desto mer kontinuitet mellan myndigheter…då får man effektivitet och kvalitet…
Dock finns synpunkter och dessa kommer att beskrivas under avsnittet analys.

Det andra syftet – att underlätta för målgruppen att etablera sig på arbetsmarknaden eller inom det
reguljära utbildningsväsendet kan också anses vara uppnått. Under juni år 2009 hade av totalt 97
avslutade individer 40 personer arbete, drygt 15 personer studerade och drygt 30 var i annan åtgärd.
6 månader efter avslut hade drygt 35 arbete, drygt 5 studerade och drygt 30 i annan åtgärd. 

Målsättning
Från starten av projektet 2007-2009-06 har projektet arbetat med 174 personer varav 153 har blivit
inskrivna. För 6 personer har projektet inte varit rätt utan individen har behövt någon annan åtgärd
först. 15 personer har blivit fel remitterade och tillhörde ej målgruppen. Detta innebär att det
uppsatta målet med totalt 200 deltagande personer under åren 2007-2009 kan anses vara uppnått
under förutsättning att 47 nya deltagarna kommer till under tidsperioden juli – december 2009.

     Informanterna anser i stort att det varit ett rimligt mål.

Handlingsplaner har kunnat upprättas inom 14 dagar. Uppföljningssamtal har genomförts
kontinuerligt med 2 månaders mellanrum. Förslag till åtgärd har kunnat presenteras inom 6 
månader. Målet att 50 % av deltagarna inom 12 månader skall ha uppnått självförsörjning har nåtts
Idag har 56 % av individerna efter avslutad verksamhet uppnått någon form av arbete eller studier.

C 2 utvärdering av individer efter att de slutat och efter 6-12 månader



Här har individerna i stort sett varit mycket nöjda och ger en positiv feedback till projekt och
coacher. 7-8 personer anger dock att det ej har skett någon förändring av deras livskvalitet.

Intervjuer 15
Utifrån de övergripande frågeställningarna vid intervjuerna anser informanterna vad avser -
myndighetssamverkan ökar kvalité och effektiviteten (ett av syftena) - att det i huvudsak har
fungerat bra. Dock finns synpunkter som kommer att beskrivas under analysavsnittet. 

Informanterna är övervägande positiva till samarbetet och att individen har varit i fokus. Det som
upplevs mindre bra är att det är olika kulturer som möts, att det är svårt att få tillgång till
arbetsträning och praktikplatser och att projektet måste bättre förankras ute i verksamheterna. 

Inför framtiden anges exempelvis att det måste finnas ”bra” personal, fortsatt arbete med
målgruppen, permanenta verksamheten, att inte sätta för höga mål för individen och att man inte får
tappa bort personer med psykiska funktionshinder.

Analys
Övervägande har såväl individerna, personal som övriga informanter varit positiva till projektet och
man anger individperspektivet som centralt och att de är de som är vinnare. Det finns dock aspekter
som framkommit i främst intervjuerna som bör utgöra diskussioner kring fortsatt arbete med den
målgrupp som avsågs i C2 projektet.

Tidsaspekten anses viktigt i detta arbete dvs. …det måste få ta tid att arbeta med dessa personer…
en annan aspekt som tas upp är … det byts ut handläggare exempelvis på Försäkringskassan…

Vidare beskrivs att … det finns handläggare på socialförvaltningen som ger känslan av att de
dumpar över svåra individer där de sedan kan gotta sig i att det fungerade inte denna gång
heller… finns tendens att en del handläggare inte vet vad de gör… bildar sig en egen uppfattning
utan att vara insatt… ligger det personliga känslor gentemot AME som gör att det blir svårt att
samarbeta… ger inget eller lite stöd då det som mest behövs… finns vilja att samarbeta eller ser
man bara till sitt eget… Det beskrivs även att handläggare ej är konsekvent … är de aktiva i C 2 får
de pengar… är de ej det får de inga pengar… Detta upplevs ej att alla arbetar efter. 

Coacherna i C2 arbetar olika - allt från att samråda med socialsekreterare till att inte samråda… att
en person skall få retroaktiv flitpeng … det är ju jag som skall besluta… Upplevelse av att
coacherna vill vara förmer än socialsekreterare beskrivs också… de kan ställa krav på att individer
skall få körkort, gympakort…

Det beskrivs vidare oklarheter om projektet … vad avgör om de kommer till C 2 eller ej… vill C 2
ha missbrukare… hur går prioriteringen till…

Vidare beskrivs att… vi är beroende av arbetsplatser som kan ställa upp och ta emot personer som
ska arbetsträna… kommunen borde ligga i bräschen… gör inte det i den utsträckning de borde… 

Det framkommer även önskemål om att det vore en fördel med att ha bara några handläggare att
arbeta mot, att SUS programmet är värdelöst, att det behövs handledare ute på praktikplatserna, och
avsaknad av dokumentationsprogram. 



Det finns även tankar om att … gör vi ett dubbeljobb... begränsar vi för individen… förhindrar
projektet att individer går till jobb – speciellt ungdomar…
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Sammanfattning, slutsats och förslag till fortsatt diskussion

C2 projektet har ett övervägande positivt resultat där syfte och målsättning i princip är uppnådda. 

• projektet upplevs ha uppnått bättre kvalitet och effektivitet utifrån samverkan
• resultatet är positivt avseende individer som kommit i arbete och studier
• individerna själva är positiva till projektet
• informanterna är i princip nöjda, dock finns tankar om förbättringsområden

Det har inte varit alldeles enkelt att knyta ihop resultatet då det till vissa delar har spretat. Fler frågor
än svar har dock framkommit som resultat av denna utvärdering som inte inryms i mitt uppdrag att
arbeta vidare med. Det är dock min förhoppning att denna utvärdering som - överlag har ett positivt
resultat - kan utgöra ett adekvat redskap i det fortsatta arbetet med de målgrupper som avses och de
samverkanspartner som ingår. Nedan följer förslag till kommande diskussioner som utkristalliserat sig
från utvärderingen.

Förslag till fortsatta diskussioner
1. Tidsaspekten för individen i projekt för att få ett gott resultat
2. Har alla berörda kunskap om projektet, dess syfte och målsättning
3. Hur förbättra samverkan mellan C2 och socialförvaltningen
4. Hur arbeta för fler praktikplatser
5. Hur arbeta för ett gemensamt förhållningssätt gentemot individen exempelvis krav för att erhålla

försörjningsstöd
6. Hur förbättra kunskapen om verksamheternas olika regelverk och dess betydelse för samverkan
7. Hur begränsa antalet handläggare i de olika verksamheterna? Är det möjligt? Är det enbart

positivt?
8. Att bedriva projekt – dess för och nackdelar. Är det en fördel eller nackdel att ändra färdriktning i

pågående och nya projekt? För vem/vilka?
9. Ska ett projekt ha fokus/trygghet på/för individen eller personalen eller både och?
10. Går det att få ett fungerande program som underlättar statistik (SUS)?
11. Hur förhålla sig till att ha handledare på praktikplatser? Behövs det och varför iså fall?
12. Hur arbeta för att inte tappa bort individer med psykiska funktionshinder?
13. Hur arbeta med de som blir utförsäkrade?
14. Hur arbeta med personer som finns/kommer från behandlingshem/fängelse?
15. Bidrar projektet till utanförskap?
16. Ska SOC få pengar istället projekt för att kunna anställa individer så att de kommer in i systemet

A-kassa, och sjukförsäkring?
17. Ska SOC arbeta med de svåra individerna då de ej har en tidsbegränsning som projekt har?
18. Hur våga se att en del personer ej kommer till egen försörjning?
19. Hur arbeta för en gemensam ingång i ett projekt för att sedan kunna slussas vidare till rätt projekt?
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