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Samordningsförbundet Skåne Nordost
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291 32 Kristianstad

Ansökan om medel för förprojektering
Bakgrund
Vi ser här i Osby kommun en klar tendens att en stor andel av nyanlända är 
fortsatt kvar med ekonomiskt stöd efter två/tre år trots att de deltagit i 
insatser för att främja integrering. Ändå har de inte lyckats etablera sig på 
arbetsmarknaden eller på andra sätt lyckats bli självförsörjande. 

En snabb granskning ger oss en procentuell siffra på 45 % av ärendena på 
försörjningsstöd har invandrarbakgrund cirka hälften av de har haft behov i 
över 2 - 3 år, detta är inte särskilt bra för någon. Vi tror ej heller att detta är 
något unikt för Osby kommun utan att situationen är likartad inom hela det 
geografiska området samordningsförbundet verkar. Vad vi vet är att vi inte 
vet varför och vad för olika orsaker finns det för detta. Dock vet vi att detta 
är en situation som ur både samhällsekonomisk som ur ett human perspektiv 
är på både kort som lång sikt en ohållbar situation.

Problembeskrivning
För att lyckas med att få målgruppen etablerade på arbetsmarknaden krävs 
samverkan mellan alla parter som är medlemmar i samordningsförbundet, 
med detta menar vi kommuner, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och 
regionen. Det krävs även en bra samverkan med det privata näringslivet och 
frivillig organisationer.

En väldigt viktig sak för denna förprojektering kommer att ta reda på hur en 
väl utvecklad samverkan med frivillig organisationer ska/kan se ut. Vidare 
att ta reda på vad krävs/önskas av arbetsgivare både det privata näringslivet 
såsom den offentliga sektorn för att målgruppen lättare ska få fotfäste på 
arbetsmarknaden.

Målgrupp för insatsen
Slutmålgrupp för detta är de nya svenskar som idag befinner sig i ett 
utanförskap ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden bli självförsörjande. 
I detta sammanhang menar vi personer som efter mer än 2 – 3 år inte 
kommit vidare från försörjningsstöd till självförsörjning.  En väl så viktig 
målgrupp är samtliga parter i samordningsförbundet, detta då alla kommer 
att tjäna på en snabbare och bättre etablering på arbetsmarknaden av 
målgruppen.
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Samverkan
För att lyckas med etablering målgruppen krävs samverkan mellan alla 
parter som är medlemmar i samordningsförbundet. Men det kräver även ett 
väl utvecklat samarbete/samverkan med arbetsgivare och andra 
organisationer. Och det är precis som det beskrivs i  Samverkans-
utredningens betänkande SOU 2000:114 "Samverkan är inte ett tillstånd 
som går att uppnå vid ett givet tillfälle, utan en ständigt levande process  
som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas" .

Därav denna ansökan om medel för en förprojektering som skall ge svar på 
hur vi skall arbeta med målgruppen i samverkan för att uppnå denna levande 
process i detta arbete.

Resultat- och effektmål
Det resultat – de effekter vi vill uppnå med denna förprojektering är att 
samla in fakta för att sedan gå vidare till en processbeskrivning som ger oss 
i vår region en effektiv etablering av målgruppen i samverkan mellan 
myndigheter – arbetsgivare och frivillig organisationer. Ett mål är att hitta 
praktiska (hands-on) verktyg/processer för arbetet med målgruppen. 
Vilket innebär att förprojektet inte skall leda till någon stor teoretisk 
dokumentation i ämnet utan hur kan vi arbeta praktiskt med detta.

Aktiviteter
Intervjuer med företrädare för kommuner som arbetar med etablering – 
integration, likaledes med personal inom arbetsförmedlingen, 
försäkringskassan och Region Skåne. Dessa skall leda till en samlad bild 
över vad som gjorts och görs för en effektiv etablering av målgruppen. Här 
skall poängteras att dessa intervjuer görs av den personal som finansieras av 
samordningsförbundet.

Detta skall även ge en mångsidig belysning över vad man anser vara 
problematiskt och vad som fungerar/fungerat bra respektive mindre bra samt 
vilka tankar som finns för att det skulle kunna bli riktigt bra. Utgångspunkt 
här skall vara alla som erbjuds deltaga i etablering – integration och visa på 
om det finns behov av olika former för verksamheten beroende på om 
ohälsa i olika former finns med i bilden. 

Till detta behöver även intervjuer med personer som deltaget – deltager i 
etableringsverksamheten göras för att få deras bild av denna verksamhet. 
En annan bild som behöver belysas är hur fungerar samverkan mellan 
myndigheterna när det gäller målgruppen och vad som eventuellt skulle 
behöva göras för att om möjligt göra den än bättre.

Vad som även kan behöva göras är att genom intervjuer med företrädare för 
näringslivet både det privata som det offentliga näringslivet kan ge en oss en 
bild över vad som de upplever är problemet för att vår målgrupp lättare ska 
få komma in på den öppna arbetsmarknaden. Vad är det för stöd och hjälp 
de anser de behöver. 

I arbetet med denna förprojektering kan det även vara av intresse att ta reda 
på hur de olika samverkansparterna ser på och använder sig av olika 
frivilligorganisationer när det gäller vår målgrupp.
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En annan del i denna förprojektering skall vara att ta reda på om vilken 
arbetsmodell är den bästa för att både hjälpa individen vidare samtidigt som 
bästa möjliga stöd och hjälp ges till arbetsgivaren. Modeller som man bör 
titta på är till exempel Case Management, Supported Employment och IPS-
modellen (Individual Placement and Support) är det någon av dem eller 
någon annan eller en kombination av flera.

Till detta bör även en omvärldsbevakning göras både nationellt men även 
med en utblick över hur det fungerar i våra nordiska grannländer, detta för 
att få ett utökat perspektiv på etableringsverksamheten i vår geografiska 
region.

Process
Processägare för denna förprojektering kommer att vara socialförvaltningen 
Osby kommun, som kommer att frikoppla en personal för genomförandet.

Övriga kommuner och parter i samordningsförbundet kommer att vara fullt 
delaktiga i de intervjuer som genomförs. Denna förprojektering skall 
genomföras inom hela samordningsförbundets geografiska område och med 
samtliga parters delaktighet.

Referensgrupp för detta bör vara den beredningsgrupp som finns för 
samordningsförbundet, detta då det är en kort process som skall utmynna i 
en tydlig rapport som skall kunna leda till en utökad processbeskrivning om 
det är detta som är resultatet av förprojekteringen.

Under augusti månad år 2012 skall resultatet av förprojekteringen och 
eventuellt förslag till fortsatt process presenteras i seminarieform för 
deltagande aktörer.

Tidsplan
Start februari månad 2012 efter beslut i styrelsen för samordningsförbundet 
Skåne Nordost. Processen har sedan en verksamhetstid på sju (7) månader 
då slutrapport skall lämnas till styrelsen och beredningsgruppen för Skåne 
Nordost. Slutrapporten lämnas i augusti 2012 och skall om det under 
förprojekteringen visar på det innehålla förslag till en genomförandeprocess.

Budget
De medel vi ansöker för detta handlar om personalkostnad för en personal i 
7 månader vilket vi beräknar till totalt 245 000 kronor. Beräkningen bygger 
på en månadslön av 25 000 kronor per månad plus lönebikostnader om 40 
procent, (25 000 x 1,4 x 7 = 245 000). Alla övriga kostnader som kan 
tillkomma såsom telefon, it-kostnader, förbrukningsmaterial samt eventuella 
reskostnader kommer processägaren att svara för.

Helena Ståhl Tony Persson
tf Socialchef Utredare
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