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Sammanfattning 
Flera grupper i Lycksele Kommun har i dag svårt att etablera sig på den öppna 
arbetsmarknaden. Speciellt ungdomar har svårt vid etableringen i vuxenlivet/arbetslivet. De 
har pressats in i en rundgång mellan tider av aktiviteter inom olika sysselsättningsåtgärder och 
passiv väntan. Arbetslöshet och utanförskap har effekter på individen, många får dålig 
självkänsla, saknar eller vågar inte sätta upp framtidsmål, har somatisk och/eller psykisk 
problematik. Projektet innebär en riktad insats till fler individer för att snabbare komma 
vidare mot en egen försörjning och få bättre förutsättningar för framgång inom arbetslivet. 
 
I projektet får individen samordnad rehabilitering med olika delmål utifrån sina 
förutsättningar. Delmålen är viktiga aktiviteter i det långsiktiga målet att nå egenförsörjning 
och en socialt stabil situation. 
 
I projektet har vi hanterat 194 individer varav 164 har blivit inskrivna i projektet. 
7 individer har varit en konsultation för att C2 inte varit rätt utan individen har behövt någon 
annan åtgärd först. 20 individer har blivit ”fel remitterade” ej tillhört målgruppen och 3 
personer har inte hunnit påbörjas. 
 
Den målsättning vi nått är att minst 50 % har avslutats till någon form av arbete eller studier. 
Uppföljning mellan 6 till 12 tolv månader efter avslut visar att 56 % individerna är i någon 
form av arbete eller studier. Individerna som inte uppnår målet under projekttiden får en 
planeringen och vet vad som kommer att hända härnäst.  Individen hinner pröva sig fram både 
vad det gäller arbetsuppgifter och arbetstid osv. Individen samt den myndighet som är aktuell 
får en bättre bild över förutsättningar inför framtida mål. Det medför förhoppningsvis att 
individen snabbare hamnar rätt och får en bra hållbar lösning utifrån sina förutsättningar.  
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Syfte 
Syftet med projektet är att skapa mer effektiva insatser. Genom myndighetssamverkan öka 
effektiviteten och kvalitén i arbetet med grupper som står utanför den ordinarie 
arbetsmarknaden Att underlätta för målgruppen att etablera sig på arbetsmarknaden, eller 
inom det reguljära utbildningsväsendet. Att erbjuda individuell coachning under social 
träning, arbetsträning och i arbete med speciellt prioriterade grupper. 
 

Målgrupp 
Personer mellan 18-65 år med en prioritering av unga vuxna mellan 18-35 år som uppbär 
försörjningsstöd.  
  

Målsättning 
Målet med projektet är att under projekttiden 2007-2009 hantera 200 individer.   
Av de individer som är med i projektet är målet att 50 % inom 12 månader skall ha uppnått 
självförsörjning arbete eller studier. 
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Deltagare 
Förutsättningar 
Individerna ska vara i behov av rehabiliterings insatser och ha potential att komma ut i arbete 
eller studier. 
Remitterade individer har varit både långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa. 
Flertalet har en sammansatt och svårbedömd problematik - social, psykosocial och somatisk 
Deltagarna ska vara aktuella hos minst två myndigheter och det är myndigheten som 
remitterar personen till projektet som äger ärendet.  
 

 
 
Remitterande myndighet har främst varit socialförvaltningen och därefter Försäkringskassan. 
Det beror till stor del på att de flesta individer har försörjningsstöd eller ersättning från Fk. 
Arbetsförmedlingen är för flertalet med som andra myndighet och så även Landstinget.  
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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. 63 % av individerna har varit i behov av stöd under minst två 
år och 32 % av individerna under längre tid än fem år. 
 
Deltagarna har en väldigt skiftande bakgrund vilket innebär att handlingsplanerna ser väldigt 
olika ut. Det går inte att i förväg ha en färdigställd planering utan vi får hela tiden vara 
lyhörda för individens behov och anpassa eftersom 
 
 

 
 
 

Genomförande 
• C2 har genomgång varje vecka av aktuella individerna för att bl.a. uppdatera och 

fördela praktikplatser samt för att gå igenom och fördela nya ärenden. Om det uppstår 
kö till C2 meddelas remitterande myndighet och ärendet återförs. När vi kan ta in fler i 
projektet så får myndigheten en förfrågan om individen fortfarande är aktuell för C2.     

• När individen börjar i C2 så skriver samtliga på ett avtal där de godkänner samverkan i 
ärendet samt gällande regler och konsekvenser. Om C2 anser att en individ inte 
uppfyller kriterierna, eller inte följer anvisningar/arbetsuppgifter i den gemensamt 
överenskomna handlingsplanen kan individen avslutas och återföras till berörd 
myndighet.  

• Alla individer kartläggs under ett varierande antal samtal med varje individ. Detta 
skapar en helhetsbild över individens problematik som ligger till grund för den 
individuella handlingsplanen med delmål och mål. Allt i samråd med individen samt 
med fokus på eget ansvar.  Uppföljning sker löpande utifrån personens behov.  

• Sedan 2008 erbjuds individer att fylla i en hälsoprofil som visar på dygnsrutiner ex 
mat, sömn, motion, hygien under två veckor. Hälsoprofilen sammanställs och 
eventuella förslag till förändring som individen kan arbeta med läggs in i 
handlingsplanen.  

• KASAM (känsla av sammanhang) enkät som ger svar på hur individen upplever sin 
tillvaro om den är  

– Hanterbar: I vilken grad man upplever att det står resurser till ens förfogande, med 
vilkas hjälp man kan möta de krav som man bombarderas av. 
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– Begriplig: I vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli som                
förnuftsmässigt gripbara, information som sammanhängande strukturerad och 
tydlig snarare än som brus – dvs. kaotisk, oordnad, slumpmässig, oväntad 

– Meningsfull: Motivation, att vara delaktig som medverkande i de processer som skapar 
ens öde som ens dagliga erfarenheter. 

• SUS registrering vid start och avslut 
• Egen utvärdering sex månade efter avslut 

 

Lokaler 
Läget för lokalen är bra, ligger centralt och handikappvänligt och neutralt. Om individen 
behöver andra delmål än dataträning innan de kommer ut på praktik finns inte dessa 
möjligheter i våra lokaler. Vi blir beroende av andra aktörer och deras verksamhet. I lokalen 
har vi ett öppet datalandskap som många i vår målgrupp inte klarar. Möjligheten att i våra 
lokaler få arbeta avskilt finns inte. Begränsade möjligheter i lokalen för gruppaktivitet, 
information och möjlighet att nyttja den gemensamma ytan. Vid behov bokas andra lokaler. 
 
 

Aktiviteter för individen 
• Motiverande samtal 
• Jobbsökaraktiviteter: skriva CV och personligt brev, kolla platsannonser, söka arbete, 

besöka arbetsplatser osv.  
• Utifrån hälsoprofilen: Träning, kostförändring eller struktur på dagen.  
• Skriva branschanalyser: Individen utifrån intresse undersöker en eller flera branscher 

och skriver ner information om vilken utbildning som krävs, arbetsuppgifter, 
arbetstider, lön, vars finns jobben, framtid inom yrket m.m. samt gör en intervju med 
någon som arbetar inom branschen. 

• Studiebesök: Besök har genomförts till skolor i Lycksele samt folkhögskolor i 
Skellefteå och Vindeln. Besök på företag bl.a. Cartesia, Flygplatsen, Puls, Ansia 
camping, Samhall, Hedlunda Industri samt Svartliden gruvan.  

• Träningsplats besök på Korpen, Lycksele simhall, Bodycenter, Gymmet, SPA  
• Gruppaktiviteter: såsom pimpling, miniracing för social träning samt att öka 

gruppkänslan.  
• En del av våra individer har varit med på Gemensamma tagets grupp information och 

studiebesök. 
• Information: Starta eget, komvux,  
• Data träning, utbildning, utredningar (arbetspsykologiska utredningar samt utredningar 

på psykiatrin), studievägledning, praktik, arbetsträning, samtalskontakt på psykiatrin 
och beroendeenheten samt behandlingar. 

• KBT Att jobba med KBT innebär att ändra tanke mönster, att förändra sitt beteende, 
genom att ändra sitt sätt att tänka. Man skall se möjligheterna i stället för hindren. Vi 
använder oss av ett material inom KBT som inte är terapeutbundet. Det innebär att 
individerna arbetar självständigt med ett förutbestämt material.  

• Tactipro - taktil massage En person har under hösten 08 påbörjat behandling. Det är en 
ny form av behandling som provas i C-2 projektet som bland annat passar personer 
med en sammansatt komplex situation av både stress/utmattningsdepression samt 
någon form av neuropsykiatriskt hinder. Dessa personer har ett stort flöde av negativ 
energi som går ut varje dag. Syftet med tactipro behandlingen är att personen skall ges 
möjlighet och hjälp att hantera sin situation (och som det beskrivs i 
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behandlingsdokumentet få kontakt med sin kropp.) Det negativa energi flödet skall 
stoppas upp och de får en förståelse för sin situation och därmed blir det lättare att 
göra en förändring.  

• När individen avslutas görs en samlad bedömning som redovisas för remitterande 
myndighet och individ. Om individen inte har kommit i arbete eller studier så lämnas 
ett förslag till fortsatt åtgärd  

• C2 har en egen enkät för projektet vid avslut samt en enkät för individen att besvara ca 
sex mån efter avslut. Detta för att få en uppfattning om hur hållbar individens 
planering är.  

 

Resultat och effekter  
Det som framkommit i projektet är att individen ofta behöver lång tid samt möjlighet att få 
pröva sig fram för att nå en hållbar planering. Flertalet av individerna i projektet har lång 
frånvaro från arbetslivet och vägen tillbaka behöver innehålla ett flertal delmål i rimlig takt 
för att nå sitt slutmål. Det går inte att påskynda processen allt för mycket. För att få en hållbar 
lösning måste det vara individens egna beslut som mognar fram. Det är viktigt att individens 
tillvaro blir begriplig, hanterbar och meningsfull.    
Även om individen inte når projektets mål så ökar möjligheterna genom de kontinuerliga och 
täta kontakterna med varje individ. Problemen synliggörs och vi kan vägleda individen rätt så 
de inte hamnar ”mellan stolarna”. Allt arbete inom projektet är riktat mot att nå en förändring 
för individen. Att öka deras självinsikt samt förbättra deras förutsättningar att nå sina framtida 
mål. Processen har startat. 
 

Avslutade individer totalt 164 st 
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Uppföljning av 82 individer som avslutades för minst 6 månader sedan.  

 
 

Några kommentarer från avslutade 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 nåt 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 
– Stödet från min handledare med både praktiska och mentala hinder. Ett bollplank att 

testa idéer och tankar med, det kommer att kännas tomt utan denna samtalspartner. 
– Bemötandet och förståelsen för den planering vi hade. 
– Komma ut, känna delaktighet och uppskattning. 

 

Vad har varit sämst/svårt i projektet? 
– Stiga upp på morgonen 
– Passa tider 
– Att se mig själv från rätt ljus 
– Att planera tiden 
– Det svåraste var 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 
– Det skulle ha varit mer gruppverksamhet och studiebesök 
– Att ta motgångar 
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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 % sen 0711. 
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 direkt 2009.  
Under hösten 2009 var en av handledarna sjukskriven på heltid under en period vilket gjorde 
att inflödet av individer påverkades.  

Genomförande och process 
Vi har återkommande träffar med chefen/projekt ägaren och har möjlighet att lyfta 
frågor/funderingar löpande. Inom projektet fördelar vi ärendena och respektive handledare 
arbetar till största del själv med och har ansvar för ett visst antal individer. Hur många 
individer som är med i projektet samtidigt kan variera beroende på hur mycket tid och stöd 
individerna behöver. Personalen samverkar när det gäller att fördela praktikplatser, 
gruppaktiviteter och studiebesök.   

Aktiviteter 
– Utbildning i Stockholm 20-22/5 2008. Fler unga i arbete – så väcker du ungas egen 

drivkraft. 
– Information om KASAM av Leif Strömsten psykiatrin. 
– Utbildning i Stockholm 25-26/3 2009.  Kognitivt förhållningssätt i samtal och 

bemötande. 
– Vi genomför egna studiebesök på olika arbetsplatser både för att skapa kontakter och 

öka antalet praktikplatser samt för att kunna ge bra information till individen och 
matcha praktik 

– Informationen samlas i en ”praktiklista” som alla på arbetsmarknadsenheten har 
tillgång till.  

– Handledning från psykiatrin påbörjades med ett tillfälle i maj -09 och kommer att 
fortsätta under hösten 
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Projektet har bl.a. Informerat på:  

– Företagarnas frukostmöte. 
– Socialnämnden 
– PRO 
– Info om SUS  
– Länskonferens  
– Studievägledarna inom gymnasiesärskolan i Västerbotten  
– Inbjudan till handläggare för information om projektet på AME 
– Landstinget ex psykiatrin, städet, hjälpmedelscentralen. 
– Försäkringskassan 
– Medverkat vid två informationstillfällen på kommunen för att tydliggöra vikten av 

praktikplatser inom alla kommunens verksamheter. 
 
Projektets arbete påverkas hela tiden av förändringar inom respektive myndighet och hur det 
ser ut arbetsmarknaden och utbildningssidan.  
 
Inom arbetsförmedlingen och försäkringskassan har det varit stora förändringar under tiden 
projektet pågått samt att det varit byte av en del personal på socialförvaltningen. Det har 
medfört byte av handläggare, åtgärder som förändras, försvinner och nya som kommer till.  
Kontinuiteten som är viktig när det är ärenden som tar lång tid påverkas. Handlingsplanerna 
blir påverkade och måsta justeras utifrån de förutsättningar som ges. Alla dessa yttre 
förändringar som vi inte kan påverka har betydelse för hur vi kan lägga upp arbetet och det 
medför en svårighet i planeringen av arbetet med individerna. 
 

Resultat och effekter 
Vi får en ökad kunskap om de samverkande myndigheters organisationer, deras regelverk och 
kunskapsområden. Detta är av stor vikt för en fungerande samverkan. Denna kunskap ger en 
förståelse men även frustration när individprocessen försenas/förändras pga. av 
omorganisationer. 
Vårt nätverk ökar både inom myndigheter och privata sektorn. Detta sker genom samverkan 
och arbetsgivarkontakter. Vi får hela tiden vara öppen för förändringar och uppdatera oss 
kontinuerligt.  I projektet samverkar, kompletterar och stödjer vi varandra.  

Deltagande organisationer 
Projekt ägare är Lycksele kommun genom Arbetsmarknadsenheten. Deltagande parter är 
Lycksele kommun genom Socialförvaltningen samt Arbetsförmedlingen 
 

– Samordningsförbundet med dess styrelse har under projekttiden förändrats. 
Sammansättningen av styrelsen har till största del bytts ut. Likaledes så har den 
verkställande tjänstemannen för Lysa ersatts.  

 
– Styrgrupp: deltagande är cheferna från respektive myndighet samt handläggare från 

Arbetsmarknadsenhet, Socialförvaltningen samt Arbetsförmedlingen. Styrgruppen har 
haft 9 träffar 

 
– Referensgrupp: deltagande är handledarna i projektet samt en handledare/handläggare 

från alla fyra myndigheter. Syftet med gruppen är hitta lösningar, se helheten kring 
individen och kunna prioritera ärenden. Vi informerar varandra om förändringar på 
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respektive arbetsplats. Handläggarna är uppdaterade på vad som sker i projektet och 
kan ge information på respektive arbetsplats. Med kontinuerliga träffar skapas de 
grundläggande förutsättningarna vilket underlättar samverkan. Referens gruppen har 
haft 20 träffar 

 
– Remissförfarande: handläggare på remitterande myndighet kontaktar andra berörda 

myndigheters handläggare i ett ärende tillsammans gör de en bedömning om individen 
är aktuell för C2, bedöms individen aktuell så skickas en remiss. I många ärenden så 
konsulteras C2 i förväg för att göra en preliminär bedömning om åtgärden är rätt.  

 
– Vi har haft ett flertal återkommande träffar med deltagande myndigheter. Träffarna 

har varit för information och diskussioner på respektive myndighet. Syftet är att 
informera varandra om förändringar och finna de bästa möjligheterna för samverkan.   

 
– Träffar med övriga projekt har påbörjats. 

 
– Vi har varje vecka en träff för de projekt som pågår på Arbetsmarknadsenheten för att 

uppdatera praktikplatser och utbyta aktuell information. 
 

– Samverkan med Umeå universitet/Lycksele lärcentrum samt studievägledare på 
Tannbergsskolan 

 
– Kontakt med andra kommuner 

 
– Studiebesök från Umeå VIVA 

 
– Samverkan utvecklas genom kontinuerliga uppföljningssamtal med remitterande 

handläggare, Flerpartsamtal genomförs med remitterande myndighet, individ och 
ibland övriga aktuella myndigheter.  

  
– Styrningen av projektet påverkas av de direktiv som andra samverkande 

organisationer idag styrs av. Från senare del av 2007 har stora omorganisationer börjat 
genomföras. Påverkan på handläggarnivå har varit påtaglig utifrån nya regler och 
lagar.  

 
– Eftersom målgruppen tenderar att ha en än mer komplex situation och det är en stor 

variation på individernas problematik måste vi som handledare uppdatera information.   
Vi känner även ett behov av att utveckla förhållningssättet i samtal och bemötandet av 
individerna för att ännu bättre kunna motivera individen till en hållbar planering.  
Detta har vi påbörjat och kommer att utveckla ytterligare. Vi behöver en större 
verktygslåda utifrån individernas situation. 
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Ekonomi  
Kostnaderna för personal har påverkats av att en handledare under en längre period arbetat  
75 % samt att två handledare påbörjade sin tjänst 2007-02. En handledare avslutade sin tjänst 
den 23/10 -08 och tillsättningen av den tjänsten blev from 0901.  
 
2007 
Kostnader  Ackumulerade per 31/12-07 
Personal  1 184 409 
Lokal  129 308 
Övriga  237 732 
Intäkter 
Summa  1 448 708 
 
2008 
Kostnader       Ackumulerade per 31/12-08 
Personal  1 093 339     
Lokal  88 769 
Köp av tjänst  197 350 
Övriga  61 073 
Intäkter 
Summa  1 440 531 
 
2009 
Kostnader       Ackumulerade per 31/12-09 
Personal  1 1146 402   
Lokal  93 269  
Köp av tjänst  281 2 217  
Övriga  77 351 
Utvärdering  74 200 
Intäkter 
Summa  1 672 439 
 
. 
 
 



 12 

 Slutsatser/Avvikelser 
• Förutsättningar för att prioritera samverkan måste finnas inom respektive myndighet.  

Det är inte medarbetarnas fel om samverkan inte fungerar utan det grundläggande 
ansvaret ligger hos ledningen och deras skyldighet att skapa förutsättningar för 
samverkan 

• För att underlätta en effektiv samverkan behövs en tydlighet i respektive myndighets 
del i uppdraget kring varje individ både innan remittering och under tiden individen är 
i projektet samt efter avslut. Remitterande handläggare äger fortsatt ärendet under 
individens tid i projektet. Eftersom handläggarna har prioriterat och bedömt att 
projektet är rätt åtgärd för individen innebär det fortsättningsvis aktivt deltagande för 
handläggarna. 

• Tydligheten i ansvar och information om ev åtgärder som är aktuella för individen kan 
ytterligare utvecklas för alla parter. Eftersom individen är aktuell hos minst två 
myndigheter kan det vara inplanerat andra åtgärder som påverkar handlingsplanen i 
projektet. Det är viktigt att individen känner trygghet där den är idag och är förbered 
på ev. åtgärder. 

• Vi är i stort behov av andra aktörer för att ge individerna möjligheter till 
arbetsträning/arbetsprövning. Skulle vi ha fler ”fasta” platser så skulle in och utflödet 
av individer påverkas positivt. Idag så kan det bli onödigt lång väntan på att starta upp 
sin arbetsträning/arbetsprövning och få ett underlag i reell miljö över individens 
möjligheter och hinder. Arbetsprövning/arbetsträning är en viktig del i den 
individuella handlingsplanen och dess planering. 

• Uppföljningar och rapporter från SUS (system för uppföljning av samverkan inom 
rehabiliteringsområdet) registrering har under tiden inte gått att få fram. Detta system 
för registrering har även ändrats under projektets tid. Vissa frågor har tagits bort och 
uppföljningen sex månader efter avslut är borttagen. De uppgifter som vi räknade med 
från början att kunna ta fram för rapportering och utvärdering har förändrats. 

• Viss samverkan med övriga projekt och samordnande tjänsteman har påbörjats, vi har 
ännu inte hittat formerna för att denna samverkan ska fungera på bästa sätt. 
Samverkan mellan projekten som ligger under arbetsmarknadsenheten har kommit 
igång under hösten -08 med träffar varje vecka. 

• Vår målsättning är att vara ett känt rehabiliteringsverktyg bland företag, föreningar 
och organisationer. Vi ser vikten av att vara ute och marknadsföra oss. Vi ägnar en del 
tid till besök, telefonkontakter och informationsmöten där vi presenterar projektet och 
dess målsättning.  

• Om flera arbetsställen inom ex kommunen skulle kunna erbjuda ett antal fasta 
praktikställen skulle handläggningstiden för individen minskas. 

 
• Inflödet av individer till projektet har påverkats av att vi inte varit full personalstyrka 

under slutet av 08. 
• Remitterade individer har idag ofta en än mer komplex situation och det innebär att 

målgruppen tenderar att hamna i gränszonen för projektet. Fler alternativ skulle finnas 
eftersom vi upplever ett stort behov och ser vikten av att individen inte hamnar 
”mellan stolarna”.  

• Vi ser fortsättningsvis att de flesta remitterade individerna ofta har en lång tids 
frånvaro från arbetsmarknaden vilket medför att det tar längre tid att åter komma till 
arbete/studier. Bara att få en normalisering av vardagen kan vara ett problem som tar 
tid innan man kan gå vidare mot egen försörjning. 
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• Behovet av att ha en social träffpunkt med möjlighet till sysselsättning ser vi blir allt 
mer nödvändigt. Detta speciellt för att det idag är svårare med ackvirering av platser 
som passar målgruppen.  

• Behovet av en samordning av praktikplatser både inom kommun och privat sektor har 
ökat då vi nu konkurrerar med allt fler aktörer. 

• Vi ser även att det är av största vikt att uppdatera sig på olika funktionshinder och 
metoder för att kunna möta målgruppen. 

• På grund av att projektet avslutas har en del individer inte hunnit färdigt i sin 
rehabilitering då tiden varit för knapp. 

• Uppföljning 6 månader efter faller då projektet avslutas 
 
 
 


