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Förändringshistorik 

Version Datum Status och eventuell förändringsorsak Utfärdare 

    

    

    

 

Relaterade dokument 

Version Datum Benämning  Beslutsinstans 

1.0 Hösten 2012 Förstudie som gjordes under hösten 2012  Styrgruppen 

1.0 
2013-03-19 

 

Samverkansavtal som undertecknades 

2013-03-19 
Styrgruppen 

1.0 2013-11-20 Projektplan Styrgruppen 

 

2 Sammanfattning 

Arbetsmarknadstorget i Sundsvall bildades för att man såg ett behov av att flera myndigheter 

som arbetar med arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden samverkar. Vi startade 

2014 och är nu inne på vårt tredje och sista år som projekt. Medverkande parter är Sundsvalls 

kommun; Favi (förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) och 

Socialtjänsten, samt Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget Västernorrland och 

Samordningsförbundet. 

Under projekttiden har personal från samverkande parter flyttat ihop och fått till de rutiner 

och struktur som krävs i en ny verksamhet. Vi har även utarbetat nya verktyg för att förbättra 

och effektivisera samverkan. Vi har också medvetet arbetat för att få ihop personalen som ett 

team och skapat förståelse för varandras organisationer och olika yrkesroller.  

Vi har uppnått de projektmål som är satta för projektet. Ett av målen är att etablera en 

verksamhet där personal från medverkande parter arbetar tillsammans för att möta unga 

arbetssökande med behov av gemensamma insatser.  
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Fler projektmål är:  

 Utforma ett gemensamt dokument för bedömning av arbetsförmåga 

 Utforma en gemensam handlingsplan  

 Utforma/utveckla metoder för samverkan                    

 Utforma ett beslutsunderlag för fortsättning av projektet 

Vi arbetar med en målgrupp som står långt från arbetsmarknaden och har en komplex 

problembild. Trots det visar statistiken som vi för väldigt goda siffror på antalet personer som 

vi lyckas få ut till arbete eller studier. Alternativt att personer utreds så att de kommer till ”rätt 

myndighet/insats”.  

Upplevelsen är att besökarna som kommer till oss, personalen och respektive part som är med 

i projektet är mer än nöjda med den verksamhet som har byggts upp och att den är 

välfungerande. Politikerna i Sundsvall har varit så pass nöjda att de bestämt att ett 

arbetsmarknadstorg även för vuxna ska startas redan under 2016.  

Det finns många saker kvar att jobba på och utveckla, t.ex. att få Försäkringskassan mer 

delaktig i samarbetet. Men där krävs det också att Försäkringskassan prioriterar att arbeta i 

samverkan. Annars kommer vi aldrig att lyckas, hur goda intentioner vi än har.  

Alla medverkande parter är överens om att man vill att Arbetsmarknadstorget ska 

permanentas. Det är upp till styrgruppen att fatta beslut om hur fortsättningen blir från 2017 

och framåt. Kommunen och Samordningsförbundet finansierar idag större delen av 

verksamheten. För kommunens del finns det finansiering klart t.o.m. december 2018. 

Samordningsförbundet har också meddelat att de kan tänka sig att fortsätta vara med och 

bekosta en del av verksamheten framledes.  

 

3 Inledning 

Flera myndigheter arbetar utifrån olika perspektiv eller målgrupper med frågor som rör arbete, 

rehabilitering och självförsörjning. I många kommuner ges i dag, i stort sett, samma insatser 

på arbetsförmedlingarna och på de kommunala arbetsmarknadsenheterna. Insatser sätts inte in 

utifrån behov utan beror på vilken försörjning man för tillfället har.  

Dagens situation där en myndighet är beroende av andras insatser kan leda till väntetider för 

den enskilde. I sämsta fall riskerar individer att inte få sina behov tillgodosedda 

överhuvudtaget. En annan effekt är att den enskilde får motsägelsefulla besked från olika 

myndigheter. 

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) driver frågan om ”en gemensam ingång”. De anser 

att det behövs en fokusering på arbete och en gemensam organisation för samtliga 
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arbetssökande. Viktigt är att utarbeta ett gemensamt synsätt samt en analys av vad målgrupper 

behöver. Då krävs en gemensam ledning och styrning och samverkan mellan 

kommun/landsting och de statliga myndigheterna. Ett behov är att skapa en stabil, långsiktig, 

gemensam organisation där ett gemensamt förhållningssätt kan utvecklas med syfte att 

generera sociala och ekonomiska vinster för individen, samhället och medverkande 

myndigheter.  

 

3.1 Bakgrund 

I augusti 2012 påbörjades en förstudie som hade till syfte att undersöka om myndigheter i 

Sundsvall som arbetar med arbetssökande hade ett behov av att vara samlokaliserade. 

Förstudien undersökte bland annat hur man arbetar i andra städer i Sverige, där flera 

myndigheter arbetar tillsammans i form av så kallade ”arbetsmarknadstorg”.  

En styrgrupp bildades med representanter från Sundsvalls kommun; Favi (förvaltningen för 

arbetsmarknads vuxenutbildning och integration) och Socialtjänsten, samt Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen, Landstinget Västernorrland och Samordningsförbundet. I december 

2012 fattade styrgruppen beslut om att ett arbetsmarknadstorg ska starta i Sundsvall i januari 

2014. Man beslutade att det ska drivas i projektform under tre år, med målsättningen att 

verksamheten ska permanentas efter det. Man valde att inledningsvis starta ett 

arbetsmarknadstorg för unga eftersom det i Sundsvall fanns långtgående traditioner av 

samverkan sedan ”Ungdomscentrum” (samverkan mellan Favi, Arbetsförmedlingen och 

Socialtjänsten) startade 1998. Försäkringskassan var den enda nya parten som inte har varit 

med på Ungdomscentrum. Det bestämdes att projektet under projekttiden skulle se över 

möjligheten att utvidga målgruppen. En av utgångspunkterna för arbetsmarknadstorget är ”rätt 

insats till rätt person i rätt tid, till rätt kostnad och av rätt aktör”.  

Enligt tidsplanen skulle Arbetsmarknadstorget ha startat sin verksamhet den 1 januari 2014. 

Det blev dock förskjutet, dels på grund av fördröjningar med att hitta lämpliga lokaler, men 

framför allt utifrån den osäkerhet som funnits kring politiska beslut som rört finansiering av 

projektet. Men personalen började jobba ihop sig redan under 2013 med att göra studiebesök 

hos varandras verksamheter och med en gemensam kick off. Arbetsmarknadstorget startade 

officiellt sin verksamhet 2014-04-01 och invigdes 23 maj 2014. 
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4 Organisation, resurser och verksamhet 

 

4.1 Organisation 

Projektägare är Favi, Sundsvalls Kommun. Alla projekt i Sundsvalls kommun ska vara 

tidsbegränsade, ha en tillfällig organisation, ha tilldelade resurser, ha tydliga mål och 

genomföras enligt ”Projektmodellen”.  

 

 

 

Enligt projektmodellen har styrgruppen det yttersta ansvaret för projektet. 

Styrgruppsordförande är ansvarig för att sammankalla till möten och tillsammans med 

styrgruppsmedlemmarna styra över projektets mål och ramar. Styrgruppen är det högsta 

beslutande organet och den som är huvudsakligen ansvarigt för att driva projektet. 

Samordnaren har det operativa ansvaret och ska organisera och leda arbetet. 
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I referensgruppen chefer sitter främst de chefer som har personal på Arbetsmarknadstorget. I 

referensgruppen medarbetare finns representanter från respektive arbetsgrupp som finns 

representerad i projektgruppen. Referensgruppen chefer och referensgruppen medarbetare har 

varit rådgivande till styrgruppen och samordnaren. 

 

 

 

 

 

4.2 Samverkansavtal 

Alla parter som är med i projektet har vid projektets start undertecknat ett samverkansavtal
1
 

där man kommit överens om vilka resurser respektive part väljer att gå in med.  

Detta är vad var och en av parterna åtog sig att tillhandahålla i projektet:  

Ansvarig part Yrkesroll Omfattning 

Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlare 150 % 

Försäkringskassan Handläggare 100 % 

Favi Psykolog 100 % 

Favi Arbetsterapeut 100 % 

Favi Projektledare 100 % 

Favi Receptionist/Administratör 100 % 

Favi Studie- och Yrkesvägledare 50 % 

Favi Arbetskonsulenter 300 % 

Landstinget Ärendehandledning  Minst 3h varannan mån 

 

Om personal slutar inom projektet ska berörd part ansvara för nyrekrytering så att vakans inte 

uppstår. Vid längre frånvaro (mer än en månad) ska ersättare utses av den part där personen är 

anställd. Respektive part behåller arbetsgivaransvaret för den personal som representerar 

                                                 
1
 Se bilaga nr 1 med samverkansavtalet 
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respektive myndighet i projektet. Respektive part står för sina personalkostnader, möbler, 

datorer, it-uppkoppling och dylikt. 

 

4.3 Beskrivning av verksamheten 

Här kommer en presentation över hur verksamheten Arbetsmarknadstorget är uppbyggd.  

4.3.1 Målgruppen  

Målgruppen är personer mellan 16 - 24 år som uppbär någon form av försörjningsstöd, 

aktivitetsstöd, utvecklingsersättning, sjukpenning eller arbetslöshetsersättning och personer 

mellan 19-29 år som uppbär aktivitetsersättning. För att bli aktuell på Arbetsmarknadstorget 

ska man också ha kontakt med minst två samverkande parter. En förutsättning är också att 

deltagaren har undertecknat samtycke att häva sekretessen mellan parterna.  

Deltagare på Arbetsmarknadstorget är unga vuxna som står mycket långt ifrån 

arbetsmarknaden och som är i behov av att deras myndighetskontakter samverkar. Det är lite 

fler män än kvinnor. Det är personer som ofta har misslyckats i skolan. Många har olika 

former av social problematik, psykisk ohälsa, kognitiva svårigheter och fysiska 

funktionsnedsättningar.  

 

4.3.2 Värdegrund för Arbetsmarknadstorget  

Redan vid uppstartsdagarna som Arbetsmarknadstorgets personal hade hösten 2013 arbetade 

vi fram en gemensam värdegrund med ledorden:  

Engagemang – Helhetssyn - Flexibilitet 

”På Arbetsmarknadstorget har vi hög tillgänglighet och vi är varandras framgång, både 

kollegialt och för dem vi möter. Med ett välkomnande förhållningssätt är viljan att söka 

individuella lösningar påtaglig. Med människan i fokus ser och försöker vi förstå denne 

utifrån alla sina förutsättningar, behov och möjligheter.” 

Vi har sedan dess arbetat aktivt med värdegrunden på olika sätt. Vi har också arbetat aktivt 

med att försöka ha ett så gott värdskap som möjligt. Både inom verksamheten och utåt mot de 

personer och samarbetspartners vi möter. 

 

4.3.3 Mötesstrukturen i projektet  

 Styrgruppsträffar – En vecka innan styrgruppsmöten får medlemmarna statusrapport 

samt information om vilka frågor som kommer att tas upp på kommande möte.  

 Referensgrupp chefer - De träffas alltid innan styrgruppsträffarna för att kunna vara 

rådgivande i frågor som behöver lyftas på styrgruppen.  

 Referensgrupp medarbetare – Träffas kontinuerligt en gång i månaden. 

Referensgruppen är rådgivande till både samordnare och styrgruppen.  
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 Konsultationsträffar – Varannan vecka träffas minst en representant från varje part 

(Socialtjänsten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen arbetskonsulenter unga och 

arbetskonsulenter vuxna) samt psykologer, arbetsterapeut, patientkoordinator från 

Landstinget och samordnare för att ta upp ärenden som man behöver diskutera. Det 

kan vara ärenden som handläggarna har kört fast i och inte kommer vidare med, där 

man behöver sina kollegors råd och stöd. Det kan vara om man är osäker på om en 

person är ett ärende för Arbetsmarknadstorget eller inte. Det kan också handla om att 

man vill aktualisera personen till psykolog eller arbetsterapeut eller att man vill ta reda 

på varför ett ärende har ”fastnat” hos en annan myndighet. Personalen uppfattar att det 

här är ett bra forum för att snabbt och smidigt komma vidare i svåra ärenden och att 

det är samverkan då den är som bäst.  

 Husmöten – 3-4 gånger/vår och höst har vi husmöten. Det är möten där alla som sitter 

i Arbetsmarknadstorgets lokaler (alltså inte enbart personal som tillhör projekten) 

träffas. På dessa möten tar vi upp frågor som rör alla som sitter på Skolhusallén 9. Det 

kan t ex vara arbetsmiljöfrågor, värdskaps- och bemötandefrågor, olika 

personalaktiviteter som planeras och så vidare.  

 

4.3.4 Dokumentation av projektet 

När projektet startades lades alla gemensamma dokument på en server som heter 

”projektplatsen.se”. Denna har senare ändrats till ”Samarbetsrum”. Där läggs alla 

gemensamma dokument, protokoll och dylikt ut så att alla medarbetare och chefer ska ha 

möjlighet att följa projektet och läsa aktuellt material för att hålla sig uppdaterad.   

Exempel på dokument som kontinuerligt skrivs/uppdateras:  

 Aktivitetslogg (varje månad)  

 Statusrapport (varje månad)  

 Protokoll (efter varje styrgrupp, referensgrupp chefer, referensgrupp medarbetare, 

husmöte)  

 Ekonomisk redovisning för hur vi använt Samordningsförbundets medel varje halvår 

 Handlingsplaner för hot & våld, brand etc. 

 Rapporter till Samordningsförbundet (var 6:e månad)  

Exempel på dokument som skapats för att ett behov har funnits:  

 Drogpolicy 

 Samtycke att häva sekretess 

 In- och exklusionskriterier på Arbetsmarknadstorget 

 Individuell handlingsplan 

 Kartläggningsdokument 

 Gemensamt dokument för bedömning av arbetsförmåga 
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4.3.5 Statistik 

Se bifogad bilaga nr 2. 

 

4.3.6 Utvärdering 

FoU
2
 gör följeforskning på Arbetsmarknadstorget. En delrapport har presenterats. En 

slutrapport kommer att redovisas på styrgruppsmötet i oktober 2016. Materialinsamlingen har 

skett på flera olika sätt. Bland annat genom intervjuer med deltagare på 

Arbetsmarknadstorget, representanter från berörda organisationer och personal i projektet. 

Forskarna har även följt arbetssättet på Arbetsmarknadstorget genom att t.ex. medverka på 

styrgrupp, referensgrupp medarbetare, referensgrupp chefer och har haft kontinuerlig kontakt 

med samordnaren.  

En samhällsekonomisk kalkyl har gjorts på Arbetsmarknadstorget. Kalkylen är gjord på 

fiktiva fall som liknar de ärenden som vi arbetar med på Arbetsmarknadstorget. I kalkylen 

kunde man dra vissa slutsatser:  

- Vi kan dra slutsatsen att Arbetsmarknadstorgets arbetsmetod är lönsam för 

samhället som helhet och förbättrar deltagarnas ekonomiska situation för en 

relativt låg kostnad per deltagare.  

- Återbetalningstiden för samhället som helhet är 0.8 månader och för kommunen 

0.9 månader. Det innebär att de resurser som respektive aktörer satsar i 

Arbetsmarknadstorget återbetalas/tjänas in inom en månad.  

- Kostnader per deltagare för samhället som helhet är 19 000 kr. Kommunen är den 

största finansiären och bidrar med närmare 60 % av verksamhetens totala kostnad. 

Under några veckor på våren 2015 fick besökare på Arbetsmarknadstorget och hos 

Arbetskonsulenter Vuxna fylla i en så kallad nöjd-kund-undersökning (NKI)
3
 som framtagits 

av samordnarna för Arbetsmarknadstorget och Sysselsättning Vuxna samt FOU. Enkäten var 

ett led i utvecklingsarbetet och uppföljningen av Arbetsmarknadstorget. I enkäten fick 

deltagarna med egna ord beskriva vad de tyckte fungerade bra på Arbetsmarknadstorget. Flera 

svarade namnet på deras handläggare. Här är några av deras svar: 

"Att jag får den hjälp jag vill ha"  

"Supertrevliga människor som lyssnar!"  

"En person som mig som har jobbigt/kämpigt i vardagen är detta ett perfekt ställe att hamna 

på, där flera olika myndigheter är samlade på ett och samma ställe upplever jag att vi kan 

komma längre med mina ärenden än vad jag hade kunnat i vanliga fall."  

                                                 
2
 FoU Västernorrland är Kommunförbundets forsknings- och utvecklingsenhet. 

 
3
 Se bilaga 3, NKI-undersökning 
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"Mycket bra bemötande och tillgängliga. Lyssnar bra och löser det mesta. Bästa hjälpen för 

mig och min framtid." 

"Att de lyssnar och förstår samt är hjälpsam. Har man några funderingar får man hjälp på en 

gång" 

Utöver utvärderingen FoU för också projektet egen statistik i Netigate. Se bilaga 2 för mer 

information om vad vi för statistik om. 

 

4.3.7 Ett arbetsmarknadstorg för alla åldrar 

I projektplanen för Arbetsmarknadstorget står det att man under projekttiden ska jobba för att 

utöka målgruppen på Arbetsmarknadstorget till att även omfatta personer över 25 år. I 

samband med valet hösten 2014 blev det ett maktskifte av styrande politiker i Sundsvalls 

kommun och som följd en ny mål- och resursplan, där uppdraget var att utvidga 

Arbetsmarknadstorget till att även omfatta arbetssökande över 25 år. Frågan diskuterades 

därefter med parterna inom Arbetsmarknadstorget och samtliga parter utom 

Försäkringskassan sa sig villiga att vara med och bemanna ett arbetsmarknadstorg även för 

vuxna. Beslut fattades i styrgruppen för samverkansprojekt för arbetsmarknadsfrågor om att 

driva arbetet som ett eget projekt under 2016, för att därefter implementera både arbetet med 

unga och arbetet med vuxna till ordinarie verksamhet i ett gemensamt arbetsmarknadstorg. 

Målgruppen för Arbetsmarknadstorget Vuxna är arbetslösa personer mellan 25 - 64 år som är 

folkbokförda i Sundsvalls kommun och som är i behov av samordnade insatser. Arbetet kring 

ett arbetsmarknadstorg för vuxna påbörjades i början av 2016 men först i juni var alla 

handläggare samlokaliserade i gemensamma lokaler. Tanken är att arbetet med vuxna ska ske 

i samma samverkansformer som kring unga med anpassningar utifrån förutsättningarna för 

målgruppen. Kring arbetet med vuxna finns inte samma traditioner av samverkan som på 

ungdomssidan och det finns mycket kvar att utveckla kring det arbetet.    

 

4.4 Finansiering 

Samordningsförbundet i Sundsvall har finansierat projektet med 300 tkr för 2013 och 1000 tkr 

vardera för verksamhetsåren 2014, 2015 och 2016. Övriga kostnader har kommunen (Favi 

och Socialtjänsten) tagit. För redovisning av hur projekten använt medlen från 

Samordningsförbundet se bilaga 4. 

 

5 Mål 

5.1 Effektmål 

 Ökad samordning mellan myndigheter 

 Förenklad utredning/handläggning genom samverkan 
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 Förstärkt kunskapsutbyte mellan de samverkande myndigheterna på kollegial och 

chefsnivå 

 Ökad grad av självförsörjning hos deltagarna.  

– 40 % av projektdeltagarna ska avslutas till arbete eller studier. Med arbete menas inte 

anställning via projektet Komijobb.  

– 25 % ska avslutas till annan insats/försörjning än den de hade då de kom till 

arbetsmarknadstorget.  

Under effektmålet ”ökad grav av självförsörjning hos deltagarna” skall det göras stickprov på 

en del av deltagarna som avslutats till egen försörjning. Tre månader efter att de avslutats i 

projektet ska det följas upp om de fortfarande är i anställning eller inte. Detta för att se om de 

avslutats till kortvariga eller långvariga anställningar.  

 

5.2 Projektmål 

 Etablera en verksamhet där personal från kommunen (Socialtjänsten och Favi), 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget arbetar tillsammans för att 

möta unga arbetssökande med behov av gemensamma insatser.  

 Utforma ett gemensamt dokument för bedömning av arbetsförmåga 

 Utforma en gemensam handlingsplan  

 Utforma/utveckla metoder för samverkan                    

 Utforma ett beslutsunderlag för fortsättning av projektet 

 

5.3 Viktiga händelser 

5.3.1 2014 

 Enligt tidsplanen skulle Arbetsmarknadstorget ha startat sin verksamhet den 1 januari 

2014. Det blev dock förskjutet och Arbetsmarknadstorget startade sin verksamhet den 

1 april. 

 

 Arbetet med samverkan mellan Arbetsmarknadstorget och specialistpsykiatrin 

påbörjades fr.o.m. hösten då en patientkoordinator från psykiatrin började delta på 

beredningsmöten en gång i månaden för att samverka kring gemensamma ärenden och 

underlätta flödet mellan psykiatrin och Arbetsmarknadstorget. 
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 Alla medarbetare i projektet gick en utbildning i socialtjänstens klassificeringssystem 

samt var på studiebesök hos varandra för att lära sig mer om respektive verksamhet. 

All personal deltog i en utbildning i hot och våld. Personalen hade en inventeringsdag 

för att gå igenom vilka ärenden som var aktuella för Arbetsmarknadstorget. En 

utbildningsdag hölls för personalen då vi utvärderade verksamheten så långt och såg 

över handläggningsprocessen på Arbetsmarknadstorget. Personalen var även på två 

utbildningsdagar med teamutveckling som följdes upp av en avslutande dag i början 

på februari 2015.  

 

5.3.2 2015 

 Från och med hösten 2015 blev det en ny ledningsstruktur för flera samverkansprojekt 

i Sundsvall. Arbetsmarknadstorget fick en styrgrupp bestående av högre chefer från 

samverkande myndigheter. Därutöver tillsattes en referensgrupp chefer motsvarande 

den chefsnivå som Arbetsmarknadstorgets styrgrupp bestod av tidigare. 

Referensgruppen medarbetare var kvar som tidigare.   

 

 I samband med valet hösten 2014 blev det en ny mål- och resursplan för Sundsvalls 

Kommun, där uppdraget var att utvidga Arbetsmarknadstorget till att även omfatta 

arbetssökande över 25 år. Detta diskuterades mycket under 2015. Bland annat 

bestämdes det att alla parter utom Försäkringskassan ville och kunde vara med och 

bemanna ett Arbetsmarknadstorg för vuxna och att det ska drivas som ett eget projekt 

under 2016 för att därefter implementera både arbetet med unga och arbetet med 

vuxna till ordinarie verksamhet i ett gemensamt arbetsmarknadstorg.  

 

 Under våren 2015 hade all personal som satt tillsammans i Arbetsmarknadstorgets 

lokaler en gemensam planeringsdag med fokus på värdegrund och värdskap. 

Förbättringsarbetet fortsatte sedan vid husmöten under hösten 2015.  

 

 Från och med november utökade patientkoordinatorn från psykiatrin sin bemanning på 

Arbetsmarknadstorget till en halv arbetsdag i veckan.  

 

 Samordnaren lyfte på styrgruppen att personer får stöd och hjälp i samhället utifrån 

den ersättning som de har, inte utifrån vilket behov de har. I december hade 

samordnaren tillsammans med andra tjänstemän ett möte med flera politiker för att 

belysa och göra dem medvetna om denna problematik och hur unga människor 

hamnar mellan stolarna och inte får rätt hjälp och stöd av samhället.  

 

 Under året arbetade en särskild arbetsgrupp med att ta fram material och uppdatera 

information till Arbetsmarknadstorgets hemsida som nu finns aktiv på 

www.arbetsmarknadstorget.nu Under hösten gick ca 10 medarbetare en utbildning för 

att bli webbredaktörer. 

http://www.arbetsmarknadstorget.nu/
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 Personalen var under året på två olika teambuildingdagar. Det var även två 

planeringsdagar med bland annat fokus på rutiner, ärendeflödet och ansvarsfördelning 

mellan handläggarna på Arbetsmarknadstorget.  

 

 I början av 2015 övergick Arbetsmarknadstorget till ett nytt statistikprogram för 

uppföljning av deltagarna på Arbetsmarknadstorget. Samtliga medarbetare utbildades i 

hur programmet fungerar.  

 

 Under våren arbetade en särskild arbetsgrupp med att ta fram underlag för en 

gemensam individuell handlingsplan för deltagarna som är inskrivna på 

Arbetsmarknadstorget. Likaså arbetade man med att ta fram ett gemensamt instrument 

för bedömning av arbetsförmåga. I det arbetet var också FoU med som bollplank 

under arbetsprocessen.  

 

5.3.3 2016 

 I november 2015 bestämdes det att vi skulle hyra alla lediga lokaler på plan 1 på 

Skolhusallén där nuvarande Arbetsmarknadstorget ligger, för att rymma ett 

Arbetsmarknadstorg för vuxna. Under början av 2016 iordningsställdes de nya 

lokalerna på plan 1 och ombyggnationer gjordes på plan 4 för att ta emot den utökning 

av personal som starten av Arbetsmarknadstorget Vuxna innebar. I maj flyttade 

handläggarna som arbetade med unga ned till lokalerna på plan 1 och i början av juni 

flyttade resterande handläggare från Socialtjänsten och Arbetsförmedlingen in i 

lokalerna på plan 4. 

 

 16-06-14 var det ”nyinvigning” av de nya lokalerna på plan 1 samt av ett 

arbetsmarknadstorg för vuxna.  

 

 Socialtjänsten omorganiserade sig som en följd av att ett arbetsmarknadstorg för 

vuxna startade. Man utsåg fyra handläggare som specialiserades mot ungdomar och 

åtta handläggare som skulle arbeta mot vuxna.  

 

 Försäkringskassan tillsammans med Favi ansökte om medel hos 

Samordningsförbundet till en arbetskonsulenttjänst som främst skulle arbeta med 

Försäkringskassans ärenden. Tjänsten tillsattes fr.o.m. september. Medel hos 

Samordningsförbundet söktes för perioden 1/9-2016 till och med 31/12-2018. 

 

 I mars presenterades den samhällsekonomiska kalkylen som gjorts på 

Arbetsmarknadstorget.  
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 Vi införde en framgångsvägg där varje person som avslutats till arbete eller studier får 

ett hjärta där vi skriver vad personen gått vidare till. Dessa hjärtan placerar vi sedan på 

en anslagstavla som vi har i väntrummet. För vart 10:e hjärta bjuds personalen på fika.  

 

 I mars hade personalen en planeringsdag. Personalen fick titta på projekt- och 

effektmålen som var satta för projektet och utifrån dem diskutera om något fattades för 

att vi skulle uppnå dessa mål.  

 

 I och med att Arbetsmarknadstorget fick utökade lokaler och personalen utökats fick 

all personal utbildning/uppdatering av handlingsplanerna för hot & våld och brand. 

 

 Arbetsmarknadstorget startade en ny marknadsföringsgrupp för både unga och vuxna.  

 

 I maj hade styrgruppen tillsammans med de verksamhetschefer som har personal som 

sitter på Arbetsmarknadstorget en work-shop för att processa fram fortsättningen av 

Arbetsmarknadstorget.  

 

6 Projektresultat jämfört med projektmål 

6.1 Utfall projektmål 

Projektet har uppfyllt de mål som var satta. Vi har under dessa tre år etablerat en verksamhet 

där personal från kommunen (Socialtjänsten och Favi), Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan och Landstinget arbetar tillsammans för att möta unga arbetssökande med 

behov av gemensamma insatser.  

Vi har även:  

 Utformat ett gemensamt dokument för bedömning av arbetsförmåga som accepterats 

av alla medverkande parter 
4
 

 Utformat en gemensam handlingsplan som alla parter ska använda sig av.
5
 

 Utformat/utvecklat metoder för samverkan har vi gjort sedan start. Vårt gemensamma 

kartläggningsdokument
6
 är t ex ett av resultaten där vi försökt effektivisera oss och bli 

tydligare med vem som gör vad i ett ärende. Vi har också ett konsultationsforum där 

representanter från i stort sett alla Arbetsmarknadstorgets professioner sitter med där 

man har möjlighet att lyfta ärenden man vill aktualisera till specialisterna eller som 

man bara vill ha teamets åsikter om. 

                                                 
4
 Se bilaga 5 ”Bedömning av arbetsförmåga” 

5
 Se bilaga 6 ”Individuell handlingsplan”  

6
 Se bilaga 7 ”Kartläggningsdokument”  
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 Utformat ett beslutsunderlag för fortsättning av projektet. Denna projektslutrapport 

tillsammans med FoUs följeforskning, den statistik som vi fört i Netigate och den 

samhällsekonomiska kalkyl som gjorts bör vara tillräckliga underlag för att kunna fatta 

beslut om fortsättning av projektet.  

 

6.2 Indikation effektmål 

FoU gör följeforskning på projektet som ska redovisas i en separat rapport. Där ska FoU 

redogöra om vi har uppnått effektmålen eller inte. Enligt projektmodellen som projektet drivs 

efter är projektet inte ansvarig för effektmålen, men i vissa fall kan effekterna påvisas redan 

under projektets genomförande. Så här ser vi på de effektmål som är satta:  

 Ökad samordning mellan myndigheter – projektets egen bedömning är att 

samordningen mellan myndigheterna som medverkar på Arbetsmarknadstorget 

definitivt har ökat.  

 Förenklad utredning/handläggning genom samverkan – personalen uttrycker att det 

har blivit betydligt enklare att samverka i olika ärenden då vi börjat sitta tillsammans 

och arbeta på ett annorlunda sätt. Personalen ser att vi sparar in mycket tid på det och 

att vi arbetar mycket mer effektivt. Vi får även mycket positiva kommentarer från våra 

deltagare om just detta.  

 Förstärkt kunskapsutbyte mellan de samverkande myndigheterna på kollegial och 

chefsnivå – Vi har under dessa tre år arbetat aktivt med att på olika sätt stärka 

kunskapsutbytet internt mellan personalen på Arbetsmarknadstorget, men också det 

externa med samverkande myndigheter och organisationer. Vad gäller kunskapsutbyte 

på kollegialnivå ser vi att vi har uppnått det effektmålet.  

När personalen hade planeringsdag i mars-16 fick de titta på målen som var satta för 

projektet och se om det var något som vi inte uppnått eller något som vi borde arbeta 

mer med. Då var det just detta mål med fokus på kunskapsutbyte på chefsnivå som 

flera ur personalen tyckte att vi inte riktigt uppnått. Närvaron och engagemanget på 

styrgrupps- och referensgruppen chefers möten har varierat under projekttiden. 

Engagemanget har också sett väldigt olika ut mellan olika organisationer och chefer, 

t.ex. när det handlat om att driva projektet framåt, förankra det i den egna 

organisationen, marknadsföra det och stötta personalen som man har placerad på 

Arbetsmarknadstorget. Personalen bedömde att vi hade en del kvar att jobba på vad 

gäller kunskapsutbytet mellan chefer.  

 Ökad grad av självförsörjning hos deltagarna.  

– 40 % av projektdeltagarna ska avslutas till arbete eller studier. Med arbete menas inte 

anställning via projektet Komijobb.  
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– 25 % ska avslutas till annan insats/försörjning än den de hade då de kom till 

Arbetsmarknadstorget.  

Målsättningen för projektet är att 40 % av deltagarna ska avslutas till arbete eller studier. I 

dagsläget är resultatet 37 % fördelat på 22 % till arbete och 15 % till studier. Resultatet kan 

möjligen ifrågasättas då projektet inte riktigt nått det uppsatta målet men det måste då också 

vägas in att målet sattes utan någon form av referens utan var en ungefärlig uppskattning från 

samordnarens och styrgruppens sida. Man bör också ta i beaktande att målgruppen för 

Arbetsmarknadstorget inte är den genomsnittlige arbetssökande utan personer med en, i 

många fall, komplex problembild med en lång tid i arbetslöshet bakom sig.  

Effektmålet att 25 % ska ha en annan insats/försörjning än den de hade då de kom till 

Arbetsmarknadstorget är visserligen svårtolkat då även ett negativt utfall skulle kunna visa på 

en förändring som skulle innebära att målet uppnåtts. Resultaten visar dock att så inte varit 

fallet. Hela 74 % har en annan ersättning när de avslutas i projektet jämfört med när de skrevs 

in. Vid en mätning av vår statistik 16-06-30 kunde man se att av de 172 personer som 

avslutats på Arbetsmarknadstorget sedan mätningen började göras 14-04-01 har den stora 

majoriteten av deltagarna (90 %) försörjningsstöd som ersättning när de skrivs in på 

Arbetsmarknadstorget. När deltagarna skrivs ut från Arbetsmarknadstorget har endast 22 % 

detta. När deltagarna skrivs ut från Arbetsmarknadstorget är 52 % självförsörjande i form av 

lön (22 %), CSN (9 %) och A-kassa (21 %).  

Personer med försörjningsstöd har varit i klar majoritet av alla som varit inskrivna på 

Arbetsmarknadstorget. Vid senaste mätningen 2016-09-26 hade 162 personer av 180 

ersättning i form av försörjningsstöd i någon omfattning. Vid utskrivning hade enbart 39 

personer (24 %) av dessa kvar denna ersättning. En av målsättningarna med 

Arbetsmarknadstorget har varit att inte enbart göra deltagarna självförsörjande utan att 

deltagarna ska ha rätt ersättning utifrån sina förutsättningar. Här kan vi se ett lyckat resultat 

när det gäller den stora minskningen av försörjningsstödet. Även bland de deltagare som 

enbart hade aktivitetsstöd/utvecklingsersättning via Arbetsförmedlingen kan man påvisa goda 

resultat där 64 % gått till självförsörjning genom lön, A-kassa och CSN. Hade antalet 

inskrivna deltagare från målgruppen med aktivitetsersättning varit större hade det kanske gått 

att dra några slutsatser om detta. Nu kan det bara konstateras att av de två deltagare som haft 

denna ersättning vid inskrivning har en avslutats till sjukersättning och en står kvar på samma 

ersättning. 

Under effektmålet ”ökad grad av självförsörjning hos deltagarna” skall det göras stickprov på 

en del av deltagarna som avslutats till egen försörjning. Tre månader efter att de avslutats i 

projektet ska det följas upp om de fortfarande är i anställning eller inte. Detta för att se om de 

avslutats till kortvariga eller långvariga anställningar. Av de som avslutats till arbete eller 

studier är 79 % fortfarande i den aktiviteten tre månader efter avslut på Arbetsmarknadstorget. 

För utförligare statistik se bilaga 2. 
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6.3 Utfall tidsplan 

Enligt tidsplanen skulle Arbetsmarknadstorget ha startat sin verksamhet den 1 januari 2014. 

Arbetsmarknadstorget startade sin verksamhet 2014-04-01. 

I projektplanen för Arbetsmarknadstorget står det att man under projekttiden ska jobba för att 

utöka målgruppen på Arbetsmarknadstorget till att även omfatta personer över 25 år. 

Politikerna i Sundsvalls Kommun ville dock påskynda detta, och därför har uppdraget att 

utvidga målgruppen till att även omfatta personer över 25 år redan påbörjats.  

 

6.4 Utfall resurser 

6.4.1 Försäkringskassan 

Försäkringskassan hade under 2014 en ansträngd situation med omorganisation, hög 

arbetsbelastning, stor personalomsättning och för lite personal. De började bemanna 

Arbetsmarknadstorget i maj med en handläggare i veckan. Först i september månad började 

de bemanna enligt samverkansavtalet. De hade då fem medarbetare som delade på en tjänst 

vilket innebar att man bemannade en dag i veckan var. I november 2014 meddelade 

Försäkringskassan att man pga. sjukskrivningar i arbetsgruppen inte kunde leva upp till 

samverkansavtalet fullt ut och ett avsteg från avtalet godkändes av styrgruppen. Från och med 

november 2014 till januari 2015 bemannade de Arbetsmarknadstorget till 80 %. I februari 

återgick man till att bemanna 100 % men vid styrgruppsmötet i början på juni meddelade 

Försäkringskassan att man tills vidare drar ner sin bemanning till 2 dagar i veckan (40 %) dels 

pga. en besvärlig personalsituation men också i förhållande till antalet ärenden 

Försäkringskassan har på Arbetsmarknadstorget. I början av 2016 hade Försäkringskassan 

ingen personal som arbetar med aktivitetsersättning på Arbetsmarknadstorget. De bemannade 

enbart med 20 % som arbetar med sjukpenning. Men fr.o.m. mars började man bemanna med 

20 % som arbetar med aktivitetsersättning. Sedan projektstart har chefer bytts ut på 

Försäkringskassan, framför allt för dem som arbetar med aktivitetsersättning. De har haft tre 

olika chefer sedan projektstart och är i skrivande stund chefslösa igen i avvaktan på en ny 

chef.  

Antal deltagare, uppföljning och utfall av projektet Arbetsmarknadstorget påverkas givetvis 

av hur varje part i projektet förmår att hålla sin del av avtalet. Hittills i projektet har 

Försäkringskassan bara vara inblandad i 3 % av Arbetsmarknadstorgets ärenden. Detta har till 

största del att göra med den låga bemanningen på Arbetsmarknadstorget, hög 

personalomsättning och hög arbetsbelastning som innebär att man i huvudsak har fokuserat på 

sitt grunduppdrag. Både personal och chefer har bytts ut ett flertal gånger sedan projektstart. 

Ny personal har inte getts möjlighet att bli inskolad av tidigare personal. Att vara placerad på 

Arbetsmarknadstorget en dag i veckan utan rätt förutsättningar bidrar inte till att underlätta 

samverkan.  
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6.4.2 Landstinget 

Enligt samverkansavtalet som skrevs med Landstinget när projektet startade lovade 

Landstinget att gå in med ärendehandledning med minst tre timmar/varannan månad för 

Arbetsmarknadstorgets psykologer. Landstinget har dock sett vinster med att medverka i 

större utsträckning i projektet än vad de tänkte från början. Därför har nu en 

patientkoordinator från psykiatrin börjat sitta på Arbetsmarknadstorget en halv dag i veckan 

för att utveckla samverkan kring gemensamma ärenden. Projektet har upplevt det som en stor 

tillgång och att det har varit en lyckad satsning.  

 

6.4.3 Favi 

Favi har inte riktigt levererat den personal som de åtagit sig att leverera. Arbetsterapeuten 

gick på föräldraledighet i början av 2015. Hon fick då en vikarie som slutade hos oss i augusti 

och den ordinarie arbetsterapeuten kom tillbaka på 50 % i november. Hon ersattes inte på de 

övriga 50 % som hon inte arbetade. Psykologen har varit föräldraledig under perioden 

februari – augusti 2016 och har inte ersatts. Psykologen på vuxensidan har dock hjälpt till och 

tagit några ”ungdomsärenden” under hennes frånvaro.  

 

6.4.4 Socialtjänsten 

Socialtjänsten bestämde att hela ungdomsgruppen för ekonomiskt bistånd skulle vara placerad 

på Arbetsmarknadstorget. Under 2016 när man skulle starta ett arbetsmarknadstorg för vuxna 

bestämde Socialtjänsten sig för att omorganisera sig. Man bestämde att hälften av 

socialsekreterarna på ekonomiskt bistånd skulle sitta på kommunhuset och hälften skulle sitta 

på Arbetsmarknadstorget och åldersindelningen togs bort. Däremot bestämde man att av de 

handläggare som sitter på Arbetsmarknadstorget ska fyra handläggare vara specialiserade mot 

ungdomar och tillhöra Arbetsmarknadstorget och åtta handläggare ska vara specialiserade att 

arbeta mot vuxna.  

 

6.4.5 Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingen har levererat den personal som de åtagit sig att leverera.  

 

7 Överlämning/leverans av projektet 

Projekttiden pågår t.o.m. december 2016. Styrgruppen fattade dock beslut 16-04-01 att alla 

underlag för beslut om permanentning (projektslutrapport samt FoUs följeforskning) ska 

levereras till styrgruppens möte 16-10-17.  

Projektet är avslutat efter avslutad projekttid samt när beställaren och styrgrupp har godkänt 

det som levererats av projektet; projektslutrapport, ett gemensamt dokument för bedömning 

av arbetsförmåga, en gemensam handlingsplan, redovisning av metoder för samverkan, 

socioekonomisk beräkning, utvärdering av FoU, redovisning av hur många av 
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projektdeltagarna som avslutats till arbete eller studier samt till annan insats/försörjning än 

den de hade då de kom till Arbetsmarknadstorget. Beställaren är Ronny Rönnbäck, f.d. 

avdelningschef på Favi. Då Ronny inte längre arbetar kvar och funktionen avdelningschef inte 

längre finns kvar, övergår ansvaret till Ronnys chef och styrgruppens ordförande Leena 

Utterström.  

Beställaren är hemtagningsansvarig. Beställaren ansvarar för mottagandet av leverans och 

fortsatt hantering. Ska Arbetsmarknadstorget avslutas? Ska Arbetsmarknadstorget 

permanentas? I sådana fall i vilken omfattning och med vilken målgrupp? Eller ska det 

fortsätta drivas som projekt?  

All dokumentation i projektet finns sparat i kommunens och Favis databas. Alla dokument 

som kan vara av intresse för alla som är delaktiga i projektet finns även sparade i 

”Samarbetsrum” och på ”Projektplatsen”.  

 

8 Restlista 

8.1.1 Samhällsekonomiska kalkylen 

I projektplanen var det tänkt att projektet skulle göra en samhällsekonomisk kalkyl på 

deltagare i projektet år 2014, 2015 och 2016. En samhällsekonomisk kalkyl är en 

beräkningsmodell som tar fram de ekonomiska värdena i en verksamhet och visar vilka 

samhällspåverkande effekter de har. Eftersom all verksamhet i någon form bidrar till 

samhällets utveckling samtidigt som den kan bidra till att minska gemensamma kostnader, är 

möjligheten att beräkna nuvarande och framtida värden en intressant fråga inför större 

satsningar.  

När det skrevs i projektplanen att det skulle göras varje år var det inte väl genomtänkt och 

undertecknad (som även skrev projektplanen) hade inte förstått komplexiteten med att göra 

samhällsekonomiska beräkningar. De deltagare som ska delta i en samhällsekonomisk 

beräkning ska veta vad de gjorde ett år innan de började på Arbetsmarknadstorget (t ex vad de 

hade för sysselsättning och i vilken omfattning, kontakter med vården och ev. medicinering, 

andra myndighetskontakter och så vidare). Man tittar även på hur det ser ut för deltagarna ett 

år efter att de avslutats på Arbetsmarknadstorget och vad de gör då. Vi valde att använda oss 

av Pay-Off-metoden (eller Pay-back-metoden) som är en enkel investeringskalkyl som enbart 

går ut på att se hur lång tid det tar att få tillbaka (tjäna in) det som respektive part på 

Arbetsmarknadstorget investerat. 

Det visar sig dock att med den målgrupp som vi arbetar med på Arbetsmarknadstorget finns 

det ofta kognitiva svårigheter, social problematik, missbruk och annat med i bilden som gör 

att personerna inte kan redogöra vad de gjorde för ett år sedan. Den samhällsekonomiska 

kalkylen skulle således bli helt felberäknad och omöjlig att göra. Dessutom var det i början av 

projekttiden ett för litet underlag på deltagare som avslutats på Arbetsmarknadstorget, för att 

kunna ha ett bra urval om man faktiskt ville göra en kalkyl. Vi beslutade därför istället att 
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göra en samhällsekonomisk beräkning baserad på fem typiska ärenden på 

Arbetsmarknadstorget. Det var så nära ”sanningen” vi kunde komma.  

Detta har tagits upp och godkänts av styrgruppen att projektet enbart har levererat en 

samhällsekonomisk kalkyl istället för tre och att den är gjord på fiktiva fall.  

 

8.1.2 Samarbetet med unga med funktionshinder  

Arbetsmarknadstorget har inte fått igång samarbetet med unga med funktionshinder och inte 

heller lyckats få med Försäkringskassan som en aktiv part på Arbetsmarknadstorget.  

Försäkringskassan har lyft fram att deras bemanning på Arbetsmarknadstorget delvis är 

knuten till den nytta Försäkringskassan ser med sitt deltagande på Arbetsmarknadstorget. De 

ser det som en brist att de inte har några av sina verksamheter för deltagare direkt kopplade 

till Arbetsmarknadstorget. Dessa diskussioner resulterade under våren-15 i att 

Försäkringskassan själva uppmanades komma med synpunkter på vad som skulle krävas för 

att de skulle se större vinning med sitt deltagande på Arbetsmarknadstorget. Pga. 

personalsituationen kunde Försäkringskassan inte komma med något sådant svar.  

Under hösten-15 gavs det en möjlighet för Försäkringskassan att ansöka om medel hos 

Samordningsförbundet till en arbetskonsulent som främst skulle arbeta med 

Försäkringskassans ärenden. Detta för att de skulle känna större nytta med sitt deltagande på 

Arbetsmarknadstorget. Försäkringskassan tackade nej till denna möjlighet, och hänvisade till 

att de var tvungna att fokusera på sitt grunduppdrag och att andra insatser måste stå tillbaka 

för närvarande.  

Under våren-16 ansökte slutligen Försäkringskassan tillsammans med Favi om medel hos 

Samordningsförbundet till en arbetskonsulenttjänst som främst ska arbeta med 

Försäkringskassans ärenden på Arbetsmarknadstorget. Favi bjuder även Försäkringskassan på 

10 årsplatser på Favis arbetsträningsarenor till sina deltagare med aktivitetsersättning. 

Arbetskonsulenttjänsten tillsattes fr.o.m. september och den tjänsten håller i skrivande stund 

på att byggas upp.  

Samordnaren för Arbetsmarknadstorget har under projekttiden lyft frågan/möjligheten att 

bygga upp en samverkan med LSS-handläggare och dagliga verksamheter till 

Arbetsmarknadstorget, för framför allt Arbetsmarknadstorgets deltagare som har 

aktivitetsersättning. Samordnaren vill dock ha med sig Försäkringskassans personal i detta 

arbete, och utifrån deras personalsituation har de inte haft möjlighet att prioritera något annat 

än sitt huvuduppdrag. Därför har arbetet med att utveckla ett samarbete med andra delar av 

kommunen inte påbörjats. Förhoppningen är att det ska påbörjas under hösten 2016 då 

Försäkringskassan förhoppningsvis har möjlighet att medverka i detta arbete. 

Undertecknad kan idag konstatera att utvecklingen kring samarbetet med Försäkringskassan 

som part i stort sett är oförändrad sedan projektstarten. Målgruppen unga med funktionshinder 

är idag mycket liten på Arbetsmarknadstorget trots att målgruppen är en prioriterad målgrupp 
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nationellt. Om det är något som projektet har misslyckats med så är det just att få med 

Försäkringskassan i projektet och att bygga upp och utveckla ett lyckat samarbete runt unga 

personer som har aktivitetsersättning och sjukpenning. 

 

9 Erfarenhet och förbättringar 

Att samverka tar tid och kräver aktivt arbete, det är ingenting som kommer av sig själv bara 

för att man flyttar ihop olika personal i samma lokaler. Vi har jobbat för att medarbetare på 

Arbetsmarknadstorget ska utveckla en samverkanskompetens som innebär:  

• förmåga att se deltagarens samlade behov 

• förmåga att se den egna myndighetens insatser i förhållande till andras  

• förmåga att förstå egna arbetsuppgifter i förhållande till andras  

• ha ett gott värdskap 

 

9.1.1 Ledarskap 

Vi ser att för att få till en bra samverkan krävs ett välfungerande ledarskap. Dels från 

medverkande myndigheter som ger sin personal tid och utrymme att utveckla arbetet på 

Arbetsmarknadstorget. Det behövs även en sammanhållande kraft i form av en 

samordnare/projektledare som ser till att allas intressen kommer till tals och som har tid och 

utrymme att driva utvecklingsfrågor och verka för ett gott arbetsklimat. När 

Arbetsmarknadstorget startade 2014 var det nio olika chefer som hade personal som satt på 

Arbetsmarknadstorget, men ingen chef fanns på plats. Som mest har det varit 14 olika chefer 

som har haft personal på plats, utan att någon chef suttit på Arbetsmarknadstorget. 

Samordnaren har fått hantera många chefsfrågor (allt ifrån arbetsmiljöfrågor till 

personalfrågor) utan att egentligen ha haft mandat eller tid till det. Nu tack vare de utökade 

lokalerna och att det även ska vara ett arbetsmarknadstorg för vuxna har Socialtjänsten en 

chef placerad på Arbetsmarknadstorget och Favi planerar för att ha en chef som sitter på 

Arbetsmarknadstorget som är chef för all sin personal på plats.  

Även om cheferna kommer att bli mer närvarande och finnas på plats, ser vi att behovet av en 

samordnare fortfarande är stort. Cheferna har varken tid eller utrymme att driva gemensamma 

utvecklingsfrågor och att driva samverkan utöver myndighetsgränserna. Det arbetet måste 

ligga på en samordnare. Framledes kommer vuxensidan på Arbetsmarknadstorget att kräva 

mycket arbete och tid. Även om de kan använda sig av det som ungdomssidan har arbetat 

fram i form av gemensamma dokument och rutiner kommer det att ta tid och engagemang 

innan den samverkan fungerar väl. Och ungdomssidan som har kommit långt får man inte 

heller glömma bort. Det är ett ständigt arbete att hålla samverkan vid liv.  
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Undertecknad har upplevt det som att förankring av projektet (även hos medverkande parter) 

och marknadsföring av projektet främst har legat på samordnaren. Här tror undertecknad att 

det hade underlättat oerhört om även cheferna från respektive part hade lagt ner mer tid på att 

förankra projektet i sina respektive moderorganisationer.  

 

9.1.2 Förbättringar 

Arbetsmarknadstorgets största misslyckande (och kanske enda?) som projekt är att vi inte har 

lyckats få med Försäkringskassan som en aktiv part i projektet. Utvecklingen kring samarbetet 

med Försäkringskassan som part är tyvärr i stort sett oförändrad sedan projektstarten. Vi har 

en stark förhoppning inför framtiden att detta ska ändras nu när Försäkringskassan har fått en 

egen arbetskonsulent som arbetar med deras ärenden. Vi har också en förhoppning om att 

Försäkringskassan ska bli mer delaktig så att vi kan bygga upp ett samarbete med kommunens 

dagliga verksamhet och sysselsättning på kommunen.  

 

9.1.3 Utmaningar framåt  

 Hur ska vi få de två projekten (Arbetsmarknadstorget unga och vuxna) att gå ihop och 

drivas som en verksamhet? Ungdomssidan har kommit en bra bit på väg i sitt arbete, 

medan vuxensidan precis är i sin uppstartsfas.  

 Det finns för få insatser för personer med rehabiliteringsbehov som står riktigt långt 

ifrån Arbetsmarknaden, t.ex. personer med psykisk ohälsa eller personer som har 

läkemedelsassisterad behandling med metadon eller subutex. Frågeställningen man 

bör fundera över är vilken målgrupp vi ska arbeta med på Arbetsmarknadstorget? Vad 

innebär det för oss att man står långt ifrån arbetsmarknaden och har behov av 

samordnande insatser? Alla behov som finns i samhället kan inte täckas av 

Arbetsmarknadstorget. Det kanske även skulle behövas något liknade 

samverkansforum för personer i behov av rehabilitering? Handläggarna vittnar om att 

målgruppen de senaste åren förändrats och att vi idag ser fler ur målgruppen med en 

komplex problembild som är i behov av arbetsinriktad rehabilitering för att komma ut 

i arbete. Såväl insatser som tid i insatserna behöver anpassas till detta behov. Även 

arbetssätt behöver ses över och övervägande om att koppla in andra 

samverkanspartners som t.ex. andra delar av Socialtjänsten behöver göras. 

 Personer med utländsk härkomst som pratar dålig svenska blir fler och fler på 

Arbetsmarknadstorget, framför allt på vuxensidan. Det är en utmaning hur vi ska 

jobba bättre och mer effektivt med dessa personer. 

 Vi ser att de deltagare vi arbetar med har en allt mer komplex problembild och kräver 

mer tid och andra insatser än vad vi idag kan erbjuda. Här har vi tankar på att testa 

arbeta med supported employment, som metod, för att se om det kan vara ett sätt att 

möta upp detta behov.  
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9.1.4 Framgångsfaktorer 

 Vi har sett att valet och utformandet av våra gemensamma lokaler har varit av 

oerhörd vikt. Det tog ett år innan vi hittade nuvarande lokaler. Att de ligger centralt, är 

fräscha och anpassade för vår verksamhet har varit en av våra framgångsfaktorer. 

Många av våra deltagare ger uttryck för vilka trevliga lokaler vi har och vilken 

skillnad det är att komma till oss jämfört med hos respektive part. Det har givetvis 

också varit viktigt att vi varit just samlokaliserade. Deltagaren får ett ställe att besöka 

istället för flera, och personalen får mycket lättare kontakt med varandra och kan 

samarbeta på ett smidigare sätt.  

 Att vi är många olika kompetenser som samverkar har varit framgångsrikt för att 

kunna nå ut till våra deltagare och kunna hjälpa dem framåt i livet.  

 Hög tillgänglighet för våra besökare. Många av våra deltagare har svårigheter att 

passa tider och vi försöker i den mån det är möjligt att möta upp dem när de kommer.  

 Vi arbetar långsiktigt över tid. Det finns ingen tidsgräns för hur länge man kan vara 

inskriven på Arbetsmarknadstorget eller hur många gånger man kan vara inskriven. Vi 

ser det som ett framgångsrecept.  

 Vi gör individuella lösningar för varje deltagare. Det finns ingen standardmall för hur 

ett ärendets gång skall se ut eller standardlösningar. Man får se till varje enskild 

persons behov.  

 Vi försöker se till hela människan även om huvudfokus är att få ut personen till 

arbete eller studier. Men om t.ex. inte sömnen eller det sociala livet hemma fungerar, 

är det också väldigt svårt att lyckas i arbetslivet. Här har vi stor hjälp av våra 

psykologer och arbetsterapeuter. 

 

 Vårt arbete med värdskap och värdegrund för att skapa en gemensam samsyn bland 

all personal. 

 

 Det goda samarbetsklimatet som finns i Sundsvall mellan kommunen, 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget som har gjort att vi kunnat 

driva flera samverkansprojekt som skapar synergieffekt för våra kommuninnevånare. 

 

 Tillgång till en stor palett av insatser att använda oss av och samarbetet med andra 

framgångsrika samverkansprojekt så som KomiJobb, Crea, UngKraft, 

Ungdomsrådgivningen etc. 
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10 Kommentarer från projektet 

16-05-27 hade styrgruppen tillsammans med de chefer som har personal på 

Arbetsmarknadstorget en dag då man tillsammans pratade om hur projektet har fungerat och 

hur man vill att det ska se ut framöver.  

Det man tyckte har fungerat bra på Arbetsmarknadstorget har varit bra service för deltagarna 

med allt på ett ställe. Samlokaliseringen som inneburit korta beslutsvägar. De tyckte att det 

märktes att vi hade jobbat mycket med värdskap, bemötande och att få till trevliga lokaler. Att 

vi har en multikompetens hos personalen ger samordningsvinster och det märks att vi har haft 

en medveten strategi kring samsyn.  

När man diskuterade vad som kan bli bättre pratade man bland annat om att det skulle 

behövas ett visionstänk hos kommunens politiker. Om Arbetsmarknadstorget ska kunna serva 

alla kommunens medborgare, vem ska i sådana fall finansiera insatserna? Det behövs ett 

politiskt beslut och vilja för det. Idag är det personens ersättning som styr vilka insatser 

personen har rätt till.  

Man pratade också om att vi behöver definiera målgruppen. Hur långt ifrån arbetsmarknaden 

ska de deltagare Arbetsmarknadstorget arbetar med vara? Vad innebär ”långt ifrån” för varje 

part? Var på en processkarta befinner sig Arbetsmarknadstorgets deltagare i relation till andra 

målgrupper som respektive part jobbar med?  

Ledarskapet diskuterades. Man tyckte att chefernas samarbete kan bli bättre, och cheferna 

behöver lyfta arbetsuppgifter från projektledarna. Man tyckte också att det vore bra med en 

och samma chef för alla på Arbetsmarknadstorget för respektive part, för att underlätta 

samverkan. 

Cheferna hade också insett att det inte räcker med att vi är samlokaliserade utan samverkan 

kräver ett fortsatt arbete. Det handlar mycket om styrning och ledning och att hålla i de 

processer och arbete som redan påbörjats. Alla parter måste inse att samverkan tar tid, det sker 

inte av sig själv utan man måste medvetet arbeta för det och ge tid till det. 

 

10.1 Detta enades cheferna om 16-05-27 

 Alla var eniga om att Arbetsmarknadstorget ska permanentas. Beslut kunde inte tas 

om det ska göras nu eller efter ytterligare förlängd projekttid.  

 Man vill ha motsvarande verksamhet som finns idag men att det ska drivas som ett 

Arbetsmarknadstorg.  

 Målgruppen ska vara densamma som idag.  

 Alla är villiga att bidra med de resurser de bidrar med idag. För Försäkringskassans 

del innebär det att de är villiga att gå in med en deltidstjänst.  


