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1. Utgångspunkter 
 

Rätt stöd i etableringsprocessen 

Lomma kommun har de senaste åren haft ett ökat antal inflyttningar av nyanlända familjer. 

Livsomställningen familjemedlemmarna går igenom i sitt nya land är ofta omfattande.  

Utöver de emotionella, språkliga och kulturella utmaningarna, står frågan om stadigvarande 

bostad och sysselsättning för de stora prövningarna. Även om förutsättningarna på individnivå 

ser olika ut inom denna grupp, har de alla en sak gemensamt. Det är att sysselsättning och 

ekonomisk självständighet är absolut nödvändigt för att lyckas i etableringsprocessen. 

 

MILSA, Länsstyrelsen i Skånes stödplattform för migration och hälsa, har studerat sambandet 

mellan etablering och hälsa hos nyanlända. I sin publikation Grunden läggs från 2015 slår 

MILSA fast att:   

 

”Nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd på humanitära grunder i Sverige uppvisar 

en större ohälsa jämfört med både inrikes födda personer och utrikes födda som kommit till 

Sverige av andra skäl. Flyktingars sämre hälsa är delvis knuten till upplevelser före och 

under flykten till Sverige men den första tiden i Sverige verkar också ha stor effekt eftersom 

nyanländas hälsa då i många fall försämras ytterligare. Forskning visar att hälsotappet kan 

minska genom rätt stöd, exempelvis genom att stärka individens sociala nätverk. På 

motsvarande sätt kan avsaknad av eller brister i detta stöd försämra hälsan. 

Etableringsperioden utgör således en viktig resurs för att främja nyanländas hälsa och 

därmed deras möjligheter att etablera sig i Sverige.” 

 

Ökat utanförskap 

I takt med de senaste årens flyktingmottagning har fler hushåll i kommunen blivit beroende av 

ekonomiskt bistånd för att klara sitt uppehälle. I tabellen nedan beskrivs ökningen av antalet 

bidragstagare per årsbasis. Denna ökning utgörs närmast uteslutande av nyanlända 

kommuninvånare. 

 

Försörjningsstöd 2014 2015 2016 2017 2018 

Totalt antal hushåll 118 139 180 219 246 

 

 

Detta innebär en prövning för individerna som saknar ett arbete eller sysselsättning med 

utanförskap och ohälsa som följd.  

 

Arbetsförmedlingens nya roll 

Arbetsförmedlingen är på väg att omformas i grunden och i nuläget är det oklart hur deras 

framtida roll kommer att se ut, i det arbete som krävs för att stötta målgruppen till 

sysselsättning. Kommunens etableringsarbete blir därför än viktigare under nästa år för att 

vägleda och stödja människor till sysselsättning och självförsörjning. 
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Implementering från tidigare FINSAM-projekt 

Under 2017 - 2018 genomfördes FINSAM-projektet Etablering genom sysselsättning. 

Utvärderingen av projektet visade att avsaknaden av nätverk och en samordnande funktion 

kring den nyanlände utgör de största hindren för en nyanländ att komma i sysselsättning. Till 

följd av dessa två slutsatser har Lomma kommun implementerat en 1,0 tjänst som 

arbetsmarknadssekreterare.  

 

Utvärderingen av Etablering genom sysselsättning visade också på behovet av motiverande 

etableringsinsatser, samt hjälp och stöd med att möjliggöra språkträning, praktikplatser och 

sysselsättning för målgruppen. 

 

Vad vill vi göra? 

Som svar på ovanstående vill vi driva ett projekt för coaching, utifrån en inom kommunen 

tidigare framtagen arbetsmodell, MIN-modellen. Modellen har tidigare visat sig framgångsrik 

för att stötta ensamkommande ungdomar in på arbetsmarknaden och vi tror också att 

modellen kan ge kommunens alla nyanlända vuxna och familjer goda förutsättningar till 

sysselsättning. På följande sidor presenterar vi vår målsättning, modellens upplägg och 

aktiviteter. 

 

2. Mål 
Vi vill genomföra MIN-modellen för 80 deltagare. Av dessa är målsättningen att 24 deltagare 

uppnår självförsörjning inom projekttiden. 

 

Vår målsättning baseras på att deltagarna i målgruppen alla har olika förutsättningar, 

kompetenser och livsbetingelser. Det innebär att deltagarna som genomgår insatsen kommer 

att vara olika nära målet om sysselsättning. För att tillmötesgå deltagarens individuella behov 

av stöd, arbetar MIN-modellen därför i två parallella steg, Steg 1 och Steg 2. En utförlig 

beskrivning av dessa två steg återfinns i rubriken sammanfattning av aktivitet. 

 

De två stegen innebär kortfattat att vi sätter upp två olika effektmål, ett som gäller deltagare 

som genomför MIN-modellen Steg 2 och ett som gäller de deltagare som genomför MIN-

modellen Steg 1. Dessa två olika effektmålen är följande:  

 

 
 Personer som ingår i målgruppen och som genomfört MIN-modellen Steg 2 ska ha uppnått 

sysselsättning efter 10 veckor. Vi uppskattar att 24 av 80 deltagare tillhör denna grupp. 

 
 Personer som ingår i målgruppen och som genomfört MIN-modellen Steg 1 ska vara redo för 

MIN-modellen Steg 2, alternativt medverka i regelbundet sammanhang av språkträning efter 

10 veckor. Vi uppskattar att 56 av 80 deltagare tillhör denna grupp. 

 

Sammanfattningsvis är det övergripande målet med projektet är att genomföra MIN-modellen 

för 80 deltagare. Av dessa 80 deltagare är målsättningen att 24 ska uppnå självförsörjning en 

månad efter genomförd insats. För de resterande 56 deltagarna är målsättningen att en månad 

efter genomförd insats vara redo för MIN-modellen Steg 2, alternativt medverka i regelbundet 

sammanhang av språkträning. 

 

Ett delsyfte med projektet är också att få MIN-modellen prövad i en större grupp människor 

med möjlighet till utvärdering, av metoden, vid två tillfällen. 
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Förväntade effekter för individen 

 
- Sysselsättning, alternativt regelbundet sammanhang av språkträning. 

- Ökad känsla av sammanhang. 

-  

- Ökad möjlighet att välja och/eller hitta eget boende.  

Förväntade effekter för individen kommer att mätas genom ett självskattningsformulär, vilket 

fylls i av deltagaren vid två tillfällen. En gång vid insatsens början och en gång 1 månad efter 

insatsens genomförande, då coachen håller ett uppföljningssamtal. Genom att jämföra 

resultatet av dessa två mätpunkter, kan vi utvärdera om insatsen givit önskad effekt.  

Dels kommer formuläret att innehålla konkreta frågor så som sysselsättningsgrad, 

boendeform och delaktighet i regelbundet sammanhang av språkträning (ex. förening, 

vänfamilj).  

Dels kommer frågorna att utgå ifrån sociologen Aaron Antonovskys begrepp salutogenes och 

mätvärdet känsla av sammanhang. En stark känsla av sammanhang bygger på i vilken grad 

individen uppfattar tillvaron utifrån temana hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. 

Dessa tre teman kan med fördel låta sig utvärderas gällande livssituationen för en nyanländ 

individ som uppbär ekonomiskt bistånd, vars prövningar i etableringsprocessen med stor 

sannolikhet kan tänkas påverka dennes upplevda känsla av sammanhang. Som exempel kan 

man föreställa sig att en deltagare, som genom MIN-modellen inkluderats i en förening eller 

annan språkträning, över tid kommer att uppleva tillvaron som mer begriplig och hanterbar. 

Likaså kan man tänka sig att en deltagare som efter genomförd insats i MIN-modellen hittat 

ett arbete, nu också upplever tillvaron som mer hanterbar och meningsfull.  

 

3. Målgrupp 
Varje nyanländ invånare är i behov av samordnade insatser från flera huvudmän vad det gäller 

insatser för bland annat SFI, primärvård, bostad och förskola. 

 

Vår avgränsning och målgrupp för detta projekt är nyanlända som kommunen tagit emot efter 

anvisning från Migrationsverket enligt Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända 

invandrare för bosättning och som saknar försörjning genom egen sysselsättning och därmed 

uppbär ekonomiskt bistånd alternativt etableringsersättning. Vidare är målgruppen inskriven 

hos arbetsförmedlingen, antingen som arbetssökande eller under pågående etableringsaktivitet 

så som SFI. Av denna anledning är målgruppen i behov av samordnade insatser mellan 

Arbetsförmedlingen och bosättningskommun för att förebygga att deltagarna hamnar i en 

gråzon mellan de olika aktörerna. 

 

Målgruppen innefattar idag, 2019-11-05, 110 individer. Baserat på beräkningen av rimlig 

tidsåtgång för coach, specificerad under rubriken Tidplan, har vi som målsättning att erbjuda 

insats för ca 80 av 110 individer. Projektet kommer att försöka ha en jämn köns- och 

funktionsfördelningen bland deltagarna, liksom att hänsyn kommer att tagas till en spridning i 

åldrar, utbildningsnivå och etniskt ursprung.  
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Statistiken visar också att de senaste årens ökade behov av ekonomiskt bistånd kommit till 

följd av den ökade flyktingmottagningen, vilket gör det naturligt att fokusera på etablering av 

delgruppen ”nyanlända”, inom gruppen för samtliga individer som uppbär ekonomiskt bistånd 

alternativt etableringsersättning. 

 

Begreppet nyanländ är inte oproblematiskt, eftersom det saknar en tydlig definition och 

väcker frågan -hur länge är man nyanländ? 

 

I fristående motion 2018/19:1615 tilldelat Arbetsmarknadsutskottet, föreslog (S) en 

myndighetsgemensam definition av nyanlända. I motionen föreslogs att: 

  
” En person är nyanländ under tiden som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det 

vill säga två till tre år.”  

 

Dock avslog kammaren motionen, så någon myndighetsgemensam definition finns inte att 

tillgå. 

 

I denna projektansökan väljer vi ändå av praktiska skäl att använda begreppet nyanländ, när vi 

beskriver vår målgrupp. Däremot sätter vi inte upp någon tidsgräns för när en person slutar 

anses vara nyanländ. Detta eftersom målsättningen är att öka sysselsättningen för målgruppen. 

Det innebär att samtliga individer som uppbär biståndet är välkomna att söka sig till MIN-

modellen, oavsett hur länge de bott i Lomma. Som tidigare nämnt kommer däremot antalet 

individer som kan erbjudas insatsen under projektperioden att begränsas till ca 80.  

 

Av praktiska skäl kommer vi fortsättningsvis att hänvisa till vår målgrupp som de nyanlända, 

införstått att de saknar sysselsättning och uppbär ekonomiskt bistånd alternativt 

etableringsersättning. 

 

 

4. Aktiviteter 

 

MIN-Modellen 

Aktiviteten består huvudsakligen i arbete genom MIN-modellen. MIN-modellen är en 

arbetsmodell för coaching av personer utanför arbetsmarknaden, in i arbetslivet. Modellen 

utvecklades av en av Lomma kommuns medarbetare inom ramen för ett internt projekt 

sommaren 2016.  

 

Modellen växte fram under medarbetarens tid som integrationshandledare på ett av 

kommunens HVB-hem. Där upplevde medarbetaren att verksamheten var begränsad i sitt 

arbete med att förbereda och etablera de boende till ett framtida arbetsliv. Boendepersonalen 

var skicklig på att möta ungdomar på flykt, det vill säga att skapa ett sammanhang av omsorg, 

trygghet och rutin. Men efter att tryggheten och rutinen infunnit sig, uttryckte många 

ungdomar en känsla av tristess och behov av utveckling. Medarbetaren insåg att HVB-

verksamhetens sätt att arbeta inte hängde med i ungdomarnas utvecklingsbehov. Omsorgen 

och tryggheten tycktes hämma vissa ungdomar, vars ambition om arbete och egen bostad 

kändes avlägsen.  
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För att bemöta dessa ungdomar skapade medarbetaren MIN-modellen, vilken sedan kom att 

sammanställas i en handbok och finns som bilaga till projektansökan. MIN är en förkortning 

och står för modellens tre tema- motivation, information och nätverk. Dessa tre teman utgör 

projektets tre aktiviteter och presenteras utförligt i nästa avsnitt. Men först följer en 

beskrivning av modellens upplägg och filosofi, vilket vi anser vara det som gör denna modell 

unik, jämfört med hur man arbetat tidigare. 

 

Upplägg och filosofi 

 

Exklusivitet 
En insikt som kommit i arbetet med våra ungdomar är att det finns en trötthet och utmattning 

när det kommer till insatser från socialtjänst eller annan myndighet. Många är de möten 

ungdomen haft, där en dammig pärm med genomförandeplan fått sätta agendan snarare än 

tvärtom. Försök har också gjorts med samhällsorienterade workshops och föreläsningar i syfte 

att rusta ungdomen för vuxenlivet, men utan att lyckas samla något bredare intresse. 

 

Problemet är att när ungdomen märker att det är något som alla måste göra, försvinner också 

känslan av att det är åtråvärt. Det är inte heller en insats som de själva bett om att vara en del 

av, eller för den delen har självinsikt om att de eventuellt behöver.  

 

MIN-modellen å andra sidan, bygger på exklusivitet, tydliga förväntningar och om att både ge 

och ta. 

 

För att uppnå exklusivitet och åtråvärdhet väljer vi inledningsvis ett par nyckelpersoner, med 

vilka man påbörjar coachingen. Dessa nyckelpersoner ingår i målgruppen, men anses ha goda 

förutsättningar för att etablera sig på arbetsmarknaden. Motivationen är hög, språk- och 

samhällskunskaperna är relativt goda. Genom det nätverk som medarbetaren arbetat upp 

sedan tidigare, har han möjlighet att hitta lämpliga arbetsgivare för deltagaren att träffa. Efter 

noggranna förberedelser och en lyckad arbetsintervju är målet om sysselsättning snart inom 

räckhåll. Kanske handlar det till att börja med om en provanställning eller timvikariat, men 

man är en god bit på vägen. 

 

De deltagare som ingår i vår målgrupp håller ofta god kontakt med varandra. Som nyanländ är 

det naturlig att söka sig till sina tidigare landsmän. Dels för att man delar bakgrund och 

historia, men dels också för att hjälpa varandra att navigera sig i det svenska samhället.  När 

ryktet om medarbetarens arbete sprids och om att han kan hjälpa nyanlända till ett jobb, har vi 

uppnått målet med nyckelpersonerna. Nu finns det förebilder att hänvisa till och en 

efterfrågan hos målgruppen att komma i kontakt med honom. Detta resulterar, enligt 

erfarenhet från ungdomsgruppen, i en så mycket starkare motivator än att arbeta med 

uppsökande verksamhet. 

 

 

Förväntningar 

När deltagaren sedan söker upp coachen är det viktig att tidigt prata om förväntningar. Här 

kan deltagaren ha en felaktig bild av att coachen, utan motprestation ska ”fixa” ett jobb till 

personen i fråga. Det handlar snarare om hjälp till att komma in på arbetsmarknaden, förutsatt 

att deltagaren visar sig mogen för det, och gör sitt bästa i de möjligheter denne erbjuds. 

 

Man tydliggör också att coachen räknar med att deltagaren själv klarar av att hålla sina tider 

och sköta sitt eget schema.  
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Om deltagaren visar att denne inte är mogen eller mottaglig för detta, är den ännu inte redo att 

få hjälp genom MIN-modellen.  Deltagaren är däremot såklart välkommen tillbaka när den 

ställer upp på villkoren. Erfarenheten visar att upplägget bidrar till känslan av exklusivitet och 

åtråvärdhet, vilket i sin tur ökar motivationen och efterfrågan. 

 

 

Relationsskapande möte 

När väl förutsättningarna är klarlagda hålls ett öppet, relationsskapande möte. Deltagaren 

berättar om sitt liv, sina erfarenheter och sina framtidsdrömmar. Coachen lyssnar aktivt på 

deltagarens utsagor och berättar samtidigt mer ingående om sitt arbetssätt.  

 

Mötet fyller i huvudsak två syften. Syftet är dels att skapa en allians mellan coach och 

deltagare, byggt på ömsesidigt förtroende och respekt. Detta är grundläggande för att 

deltagaren ska känna förtroende för coachen och i förläningen göra sitt bästa i de aktiviteter 

man kommer att genomföra tillsammans. Syftet är dels också för att coachen ska kunna skapa 

sig en bild av deltagarens livssituation och förutsättningar. Genom att ta in bland annat 

språknivå, personlighet och deltagarens inställning till omvärlden kan coachen individanpassa 

det fortsatta arbetet i MIN-modellen. Är exempelvis språkkunskaperna bristfälliga kan man 

komma att arbeta med deltagarens nätverk, för att hitta en förening där denne kan språkträna. 

Uttrycker deltagaren istället orimliga förväntningar på välfärdssystemet, kan det vara idé att 

fokusera på temat information. 

 

 

Modellens tre teman  
 

Tema 1 – Motivation 
Begreppet motivation väcker inte sällan en del glättiga och ytliga associationer. Tankarna går 

lätt till självhjälpsböcker, plattityder på sociala medier och diverse varumärkes-slogans.    

 

I MIN-modellen handlar begreppet motivation om något annat. Det handlar om att möta 

människor vars livssituation på sikt är ohållbar, men för tillfället möjliggjord genom 

begränsade insatser. 

 

Deltagarna i vår målgrupp kommer företrädelsevis från samhällen med ett betydligt mer 

begränsat välfärdssystem än det vi har i Sverige. Systemet med ekonomiskt bistånd är 

utformat efter den inhemska befolkningens sociala problematik, tänkt som ett  

tillfälligt skyddsnät för de individer som av olika anledningar inte kan reda sin egen tillvaro.  

Här är det därför viktigt att myndigheten lyckas beskriva för målgruppen hur det ekonomiska 

bidragssystemet och välfärden är uppbyggt. Arbetet med motivation genom MIN-modellen 

har i detta avseende syftet att väcka drivkraften för deltagaren att bli självförsörjande. 

Coachen pratar därför med deltagarna om att: 

 

Dels är de ekonomiska bidragen begränsande och otrygga. Visserligen innebär de tak över 

huvudet och mat på bordet, men beroende på politiska beslut och nya riktlinjer kan 

förutsättningarna snabbt komma att ändras. Ingen familj kommer att sättas hemlös, men ett liv 

under bistånd kan innebära att någon annan bestämmer var och hur du är bosatt. Det kan i 

förläningen exempelvis innebära att barnen behöver byta skola eller att bo i ett område med 

dålig infrastruktur och gles kollektivtrafik.  
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Dels håller de ekonomiska bidragen tillbaka deltagarens utveckling och förmåga till 

självförverkligande. Att vara självförsörjande öppnar upp stora möjligheter för deltagaren och 

dennes andra familjemedlemmar, både sociala och materiella. Desto med kontakt deltagaren 

får med det etablerade samhället, desto mer kommer egen sysselsättning upplevas vara det 

normala. Här är modellens nyckelpersoner viktiga. Man visar att om andra nyanlända med 

liknande bakgrund och förutsättningar kan lyckas, då kan denne deltagaren det med.  

 

 

Efter att ha samtalat med deltagaren om ovanstående, går man vidare till att arbeta med 

modellens verktyg för motivation – Motivationskompassen.  

 

Motivationskompassen är ett sätt för coach och deltagare att konkretisera en målsättning och 

tillsammans reda ut vad som krävs av deltagaren för att uppnå det. Verktyget har fem steg: 

 

1. Deltagaren skriver först ned sin målsättning. Målet är exempelvis ”skaffa ett arbete”, 

men det skulle också vara att ”hitta en praktikplats” som ett delmål.  

 
2. Deltagaren bestämmer en tidpunkt för när målet ska vara uppfyllt. 

 
3. Deltagaren specificerar vad denne behöver göra för att nå målet. Det kan exempelvis 

innefatta att skriva sitt CV, arbeta med sitt nätverk eller öva upp en kompetens. 

 
4. Deltagaren förväntas reflektera över vilka beteenden denne har idag och som kommer 

att hjälpa respektive stjälpa denne i sin strävan att nå målet. Det konkretiseras i att 

skriva ned exempel på beteenden som deltagaren ska göra mer av och beteenden 

denne ska göra mindre av.  

5. Efter avtalat tid stämmer coachen av med deltagaren huruvida målet är uppnått eller 

om man behöver göra några justeringar i motivationskompassen. Är målet uppnått 

avrundar man detta och utvärderar framgångsfaktorerna. Avslutningsvis tar man med 

sig vad man lärt om sig själv när man formulerar nästa nya mål. 

 

Motivationskompassen återfinns i bilaga handbok för MIN-modellen, sidan 13. 

 

Tema 2 – Information 

Om deltagaren bär på felaktig information om arbetslivet är risken stor att den kommer att 

göra många onödiga misstag. Det kan liknas vid att man låter deltagaren vara med och spela 

fotboll i en viktig match, men utan att förklara reglerna innan avspark. Ovetandes springer 

denne självsäkert in på planen, inställd på att göra alla mål i matchen.  

Men motivationen byts snabbt ut mot frustration, då deltagaren gång på gång blåses av för 

offside, utan att förstå varför det händer. Deltagaren börjar tycka illa om spelet och 

motivationen går i botten. Fotbollslaget kommer inte att bjuda med deltagaren att spela nästa 

match och många andra står i kö till att få fylla dennes plats.  

  

Samma mönster har medarbetaren stött på i sin coaching, men då är fotbollsplanen istället en 

arbetsintervju, praktikplats eller en första provanställning.  
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Genom idogt nätverkande kan han ha kämpat hårt för att kunna erbjuda sin deltagare en 

arbetsintervju eller möjlig praktikplats. Denna dyrbara möjlighet kan vara bortkastad om 

deltagaren inte fått rätt förberedelser och förutsättningar för att lyckas. Många deltagare i 

målgruppen behöver rätt information om arbetslivets skrivna och oskrivna regler innan de ska 

”ut på spelplanen”.   

 

Detta uppnås genom aktiviteten information. Innehållet i dessa informerande aktiviteter 

anpassa till individens förkunskap och förutsättningar. Aktiviteten kan delas upp i 

förberedande och genomförande. 

 

Förberedande 

Samtal här kretsar kring grundläggande frågor som vikten av att passa tider, hur man gör ett 

gott intryck och om vad kroppsspråket signalerar. 

 

Man arbetar med rollspel och iscensätter en potentiell arbetsintervju.  

 

Ett annat sätt är också att rollspela olika scenarier ur arbetslivet. Som exempel kan vi 

föreställa oss att arbetsuppgifterna är genomförda innan arbetspasset är slut. Är det läge att gå 

hem, ta rast eller prata med arbetsgivaren? Deltagaren kan ställas inför dilemmat att inte veta 

hur den ska lösa en viss arbetsuppgift, ska den bestämma lösningen själv eller bör den fråga 

kollega eller chef om hjälp? 

 

Dessa exempel kan verka självklara i sin lösning, men är tagna direkt ur verkligheten, där 

medarbetarens tidigare deltagare på grund av bristande förkunskaper försummat både 

provanställningar och timvikariat. Något som hade kunnat förebyggas, hade de givits bättre 

förutsättningar. 

 

Syftet med samtliga av dessa förberedelser är därför att erbjuda deltagaren att i ett tryggt 

sammanhang begå de värsta misstagen, pröva sig fram och öka sin självinsikt, innan de ska ut 

i skarpt läge.  

 

Upplägg och rollspelsmanus återfinns i bilaga handbok för MIN-modellen, sidan 17. 

 

 

Tema 3 – Nätverk 

Att deltagaren har ett starkt nätverk fyller tre viktiga funktioner: 

 
 

1. Att deltagaren är del av ett sammanhang. Identiteten och självkänslan skapas i 

samspelet med andra.  

 

2. Att få inblick i olika branscher, yrken och karriärvägar. Genom nätverket kommer 

deltagaren i kontakt med andra delar av samhället den tidigare kanske inte visste 

fanns.  

 

3. Att deltagaren utvecklas i sin sociala kompetens och i sitt språk. 
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I MIN-modellen ges deltagaren möjlighet att reflektera över sitt nätverk och hur den ska 

använda det. Målet är att skapa ett stort och stabilt nätverk där deltagaren knyter kontakter 

som kan erbjuda ingångar till arbetsmarknaden. 

  

Erfarenheten från arbetet med ungdomar har visat att många har en felaktig bild av att deras 

nätverk är stort. Visserligen kan de ha många vänner, vilket såklart är bra, men de tillhör alla 

samma begränsade sociala cirkel. Om nätverket i huvudsak består av andra 

sysselsättningslösa nyanlända, är sannolikheten mycket liten att detta kommer att leda till 

arbetsmöjligheter. I MIN-modellen eftersträvar vi därför att bredda nätverket och skapa 

kontakter med delar av samhället som är okända för deltagaren.  

 

Arbetet med deltagarens nätverk börjar med att coach och deltagare tillsammans fyller i MIN-

modellens nätverkskarta. Syftet är att deltagaren ska börja reflektera över sitt nätverk och 

vilka sammanhang denne är en del av.  

 

Det brukar leda till värdefulla diskussioner mellan coach och deltagare. Coachen får också 

möjlighet att lyfta konkreta exempel från MIN-modellens nyckelpersoner, som genom sitt 

nätverkande lyckats med att skaffa ett arbete.  

 

Nätverkskartan ger också en överblick av vilka delar av deltagarens nätverk som är starkt, 

respektive svagt. Det ger coachen en bild av vilka områden som behöver utvecklas, vilket i 

förlängningen kan leda till matchning mot olika utbildningskurser, nätverksträffar eller 

föreningsliv. Hur en sådan matchning kan gå till beskrivs utförligt under rubriken samverkan 

med enheten för kultur och fritid.  

 

 Upplägg och nätverkskarta återfinns i bilaga handbok för MIN-modellen, sidan 21. 

 
 

Sammanfattning, upplägg 

Sammanfattningsvis genomförs modellen under en serie av fem olika typer av möten. Detta 

upplägg är nödvändigtvis inte hugget i sten, utan kan anpassas efter individens behov. 

Innehållet i mötena kan också gå in i varandra och genomföras på kortare eller längre tid än 

nedan beskrivet. Utöver dessa möten sker också kontakt per telefon eller sms. Det kan handla 

om att stämma av mötestider, svara på deltagarens frågor eller följa upp exempelvis ett 

föreningsmöte eller provanställning. 

 

 Möte 1 Förväntningar  

 Möte 2 Relationsskapande möte 

 Möte 3 Möte om motivation, aktivitet motivationskompass 

 Möte 4 Samtal om vikten av rätt information, aktivitet rollspel 

 Möte 5 Samtal om vikten av nätverk, aktivitet nätverkskartan 

 

Kontakten avslutas när personen uppnått självförsörjning.  
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Steg ett och steg två 

Målsättningen för arbetet med samtliga deltagare är självständig sysselsättning. Då 

förutsättningarna för målgruppen på individnivå är så pass olika kommer de olika deltagarna 

vara mer eller mindre nära att uppnå detta mål. Vi har därför valt att dela upp arbetsprocessen 

i två olika steg, ett och två. I steg två arbetar man med de deltagare som har relativt goda 

förutsättningar för att komma in på arbetsmarknaden. Man behärskar språket väl och har 

kanske arbetslivserfarenhet eller utbildning sedan tidigare. För dessa deltagare är ett rimligt 

mål att komma på anställningsintervju och någon form av sysselsättning, efter att ha 

genomgått aktiviteterna i modellens tre teman. 

 

Sedan har vi en annan grupp av deltagare, som ingår i steg 1. För dem är det i nuläget inte ett 

rimligt mål att komma i sysselsättning. Målet är istället att ingå i steg två, för att i 

förlängningen nå det långsiktiga målet sysselsättning. Det kan handla om deltagare med svagt 

nätverk, bristande arbetslivserfarenhet och stort behov av språkträning. Här arbetar man med 

att hitta vägar in i samhället så som förenings och kulturliv. Deltagaren inkluderas i ett 

sammanhang, övar sitt språk och kulturella kompetens. De kontakter deltagaren knyter och de 

erfarenheter denne gör kommer att vara värdefulla när man går över till steg två. 

 

 

Skulle man bara fokusera på de deltagare som är nära sysselsättningsmålet, skulle man efter 

en tid ha en grupp som står långt från arbetsmarknaden och vars utveckling hämmats på grund 

av uteblivna insatser. Men genom att arbeta på detta vis, parallellt med två steg, försäkrar 

coachen inflödet av nya deltagare in i modellen. Syftet är att uppnå social hållbarhet på både 

kort och på lång sikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Styrning och organisation 
Arbetet med MIN-modellen är en del av det övergripande projektet En del av samhället -

Samverkad etablering för nyanlända. Inom ramen för detta projekt drivs tre parallella 

delprojekt, med tre olika processledare. Det är dels processledaren för MIN-modellen, dels för 

Boendecoach och dels för Föreningslots. Processledarna ansvarar för genomförandet av 

aktiviteten för sina deltagare, i sina respektive delprojekt. 
 

Processen för En del av samhället - Samverkad etablering för nyanlända ägs av 

Socialförvaltningen och avdelningen för kultur & fritid i Lomma och kommer att ledas av en 

projektledare. Projektledaren har helhetsansvaret för att samverka de tre olika delprocesserna 

mot det gemensamma etableringsmålet. Projektledarrollen kommer att ställa höga krav på 

dokumentation, analytisk förmåga och struktur i arbetsledning. 

 

Språkträning 
Föreningsliv 
Samhällsorientering 
SFI 
 
STEG 1 

Provanställning 
Timvikariat 
Arbetsintervju 
Praktik 
 
STEG 2 

SYSSELSÄTTNING 
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Under uppstartsfasen kommer projektledaren att tillsammans med respektive processledare 

kartlägga målgrupp, sammanställa verktyg för effektutvärdering och planera för aktivitetens 

genomförande. Under processens gång kommer projektledaren att säkerställa kvalitet i 

projektets struktur, dokumentation och informationsutbyte samverkansparterna emellan. Vid 

avslutningsfasen arbetar projektledaren för att utvärdera projektets mål och effekt samt 

dokumentera erfarenheter för framtida implementering.  Projektledaren är sammankallande 

och ansvarig för att sammanställa rapporter efter varje tertiär, göra målreflektioner utifrån 

ansökan och att ta fram beslutsunderlag för styrgruppen att ta ställning till. 

 

Styrgruppen kommer att bestå av sektionschef från Arbetsförmedlingen, sektionschef för 

vårdcentralen, avdelningschef för individ- och familjeomsorgen, avdelningschef för Kultur- 

och fritid i Lomma kommun samt förbundschef FINSAM Kävlinge – Lomma. Styrgruppen 

träffas efter varje tertiär (maj, september och januari).  

 

Arbetsförmedlingen är på väg att omformas i grunden och i har nuläget svårt att meddela hur 

deras framtida organisation och funktion ska se ut. Av denna anledning kommer 

Arbetsförmedlingens deltagande i styrgruppen därför att avgöras utifrån sektionschefens 

planeringsmässiga förutsättningar kring respektive styrgruppsmöte.   

Däremot ingår Arbetsförmedlingen också i arbetsgruppen, för vilken utgångspunkten är att 

delta i samtliga avstämningsmöten där Arbetsförmedlingens deltagande är relevant. 

 

En arbetsgrupp kommer att utses och kommer att bestå av representanter från 

Arbetsförmedlingen och vårdcentralen, enhetschef för arbete & försörjning, processledare 

MIN, etableringshandledare från bosättningsteamet, verksamhetschef på Lärcentrum, studie- 

och yrkesvägledare, projektledare Föreningslots, boendecoach samt handläggare från 

Arbetsförmedlingen. Till arbetsgruppen kommer handläggaren på fastighetsavdelningen att 

adjungeras vid behov. Projektledare är sammankallande.  

 

Arbetsgruppens syfte är samverkan kring målgruppen som helhet, lösa uppkomna problem 

löpande i kommunen och arbetsförmedlingen emellan, samt att ta fram förslag till beslut inför 

styrgruppsmötena. Arbetsgruppen träffas innan och efter styrgruppsmöten (mars, juni och 

augusti, oktober). 

 

Projektorganisation  

 

 

 

 

 

 

 

STYRGRUPP 

PROJEKTLEDARE 

MIN-COACH BOENDECOACH FÖRENINGSLOTS 

ARBETSGRUPP 
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6. Relation till andra verksamheter 
 

Samverkan med kultur och fritidsenheten - Föreningslots 

Kultur och fritidsenheten ansöker medel hos FINSAM för att driva ett projekt med en 

föreningslots. Tanken är att föreningslotsen ska vara en resurs för att nå ut till kommunens 

nyanlända och vägleda dem in i föreningslivet. Det skulle innebära goda möjligheter för 

målgruppen att språkträna, öka sin kulturella kompetens och vidga sitt nätverk. 

 

Eftersom detta projekt tangerar MIN-modellen gällande fokus på nätverk, ser vi goda 

förutsättningar för samverkan. Inför sammanställningen av denna ansökan har vi därför 

etablerat en kontakt sinsemellan, hållit möten och diskuterat hur vi kan samarbeta och dra 

nytta av varandras resurser.  Projektet Föreningslots och projektet MIN-modellen kommer att 

ha samma styrgrupp och samma arbetsgrupp, vilket borgar för en nära samverkan och 

informationsutbyte, vilket kommer leda till bättre stöd och vägledning för dem som projekten 

är till för. 

 

Olika men ändå lika 

Målsättningen för MIN-projektet är, som tidigare beskrivet, att etablera nyanlända på 

arbetsmarknaden. Målsättningen för föreningslotsen är att etablera nyanlända i förenings- och 

kulturlivet. Trots att projekten har olika målsättning, har de gemensamt att fokus ligger på 

arbete kring nätverk. Modellen nedan illustrerar hur vi tänker oss att projekten hänger 

samman, men också vad som skiljer dem åt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbetsformer 

För att slippa dubbelarbete och ”stuprör” kring nätverkandet, finns all anledning att 

samarbeta. Konkret skulle ett samarbete innebära att föreningslotsen är MIN-coachen 

behjälplig med kontakter till kultur- och föreningslivet. MIN-coachen kan i sin tur underlätta 

föreningslotsens arbete genom att hänvisa sina deltagare till de olika föreningar lotsen letar 

medlemmar till. Då MIN-coachen känner deltagarna väl, finns också förutsättningarna att 

hitta en lyckad matchning med de föreningar föreningslotsen kan erbjuda. De deltagare som 
etablerar sig i föreningslivet kan förväntas öva sin svenska, sin kulturella kompetens och 

känna meningsfullhet i att vara del av ett sammanhang.  

 

Deltagare som är aktiva i föreningar övar på områden som är viktiga för att lyckas med MIN-

modellen. Vissa av de deltagare som är aktuella för MIN-coaching är ännu inte redo för det vi 

tidigare beskrivit som steg 2, att konkurrera på den arbetsmarknaden. De befinner sig på steg 

1 och är istället i stort behov av språkträning och ett utökat nätverk. Om föreningslots och 

N
Ä
T
V
E
R
K 

Föreningsliv 
 
Kulturliv 
 
Språkträning 
 

 

 

Coaching 
 
Sysselsättning 
 
Samhälls-
orientering 
 

 

MIN-Modellen Föreningslots 
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MIN-coach kan samarbeta kring dessa kan vi gemensamt flytta deltagare från steg 1 till steg 

2.  

 

Denna typ av samarbete sker redan nu mellan socialförvaltningen och enheten för kultur och 

fritid. Som exempel hade medarbetaren i sin roll som ungdomscoach en deltagare som var 

mycket fotbollsintresserad. Genom sin kontakt med kultur och fritidsenheten kopplades han 

samman med förbundsledaren för Bjärreds idrottsförening, eftersom de kände till att de sökte 

assisterande tränare. Deltagaren ansökte på egna meriter och anförtroddes uppdraget. 

Deltagaren språktränade, utvecklade sitt nätverk och blev en del av föreningen. I samband 

med ett träningstillfälle knöt han kontakt med en av föräldrarna till ett av barnen han tränade. 

Hon i sin tur hade kontakter på ett företag som arbetar med logistik och inom kort var 

deltagaren också anställd som lagerarbetare. Detta exempel illustrerar förtjänsterna med ett 

brett nätverk och vilka möjligheter det kan leda till. 

 

 

Samverkan med Bosättningsteamet 

Bosättningsteamet arbetar med mottagandet av alla nyanlända familjer till Lomma kommun. 

Efter mottagande håller teamet löpande kontakt med familjerna kring deras boende och 

livssituation i övrigt. Det innebär att teamet har en unik inblick i en stor del av MIN-

modellens målgrupp. De känner till vilka nyanlända som saknar sysselsättning och som skulle 

vara aktuella stöd genom MIN-modellen. 

 

I sin roll som ungdomscoach har medarbetaren redan ett etablerat samarbete med 

Bosättningsteamet. 

Han medverkar i teamets personalmöten och har upprättat relation med flera av de nyanlända 

familjerna. Skulle han komma att arbeta med MIN-modellen som FINSAM-projekt, skulle ett 

fortsatt samarbete falla sig naturligt. 

 

Samverkan med Boendecoach 

Frågan om sysselsättning och bostad är på många vis två sidor av samma mynt. 

Tidsbegränsade hyresavtal, vilket flertalet nyanlända lever med, är ett incitament för att söka 

egen bostad. För att kunna söka egen bostad behövs en inkomst, vilket är ett incitament för att 

söka självständig sysselsättning. En permanent och trygg bostadslösning är i sin tur en 

förutsättning för att kunna satsa på arbete, utbildning och social etablering i den region man 

bor. För att lösa bostadsfrågan måste man alltså lösa sysselsättningsfrågan och vice versa. 

 

I likhet med samverkansförhållandet mellan MIN-coach och föreningslots, skulle därför 

samverkan mellan MIN-coach och Boendecoach också innebära flera positiva synergieffekter. 

 

Genom att samarbeta kan vi avhjälpa det moment-22 som en nyanländ i behov av bostad och 

sysselsättning står inför. MIN-coachen och Boendecoachen kommer med sannolikhet i stort 

komma att arbeta med samma deltagare. Om någon av coacherna uppmärksammar att en 

deltagare är i behov av den andre coachens insatser, kan de hänvisa till varandra. Om man 

genom information från bosättningsteamet känner till deltagarens behov sedan innan, kan de 

båda coacherna komma att hålla ett gemensamt uppstartsmöte med deltagaren.  

Målet är att deltagaren ska känna sig stöttad från två håll samtidigt och att bristen på bostad 

och/eller sysselsättning inte ska sätta stopp för deras etableringsprocess.  

Tillsammans arbetar coacherna för att fånga upp deltagarens motivation i strävan efter 

sysselsättning och bostad. Samverkansförhållandet sammanfattas i modellen nedan.  
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Samverkan med Lärcentrum 

Ungdomscoachen samarbetar idag med Lärcentrum angående SFI och praktikplatser. Han har 

i denna kontakt, möjligheten att hitta praktikplatser för de deltagare som enligt MIN-modellen 

ännu inte är redo för ett arbete med skulle ha stor nytta av praktikplats och språkträning, det 

vill säga steg 1. Lärcentrum kommer också att delta i arbetsgruppen för projektet, vilket 

stärker och kvalitetssäkrar samverkan. I och med att många av målgruppens deltagare är 

inskrivna på SFI är också Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen indirekta 

samverkansparter. 

 

Sammanfattning  

Samverkansförhållandena mellan de olika aktörerna sammanfattas i modellen nedan. 

 

Samverkan med Svenska kyrkan och Röda korset 

Socialförvaltningen har idag ett väl fungerande samarbete med Svenska kyrkan och Röda 

korset. Samverkan innebär idag bland annat gemensam drift av språkcafé och andra 

mötespunkter mellan nyanlända och etablerade kommuninvånare. Målsättningen är att 

fördjupa samverkan ytterligare och därmed kunna erbjuda målgruppen exempelvis 

språkträning, praktikplatser och andra forum för nätverkande. 
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Vägledning i  
bostadssökande 
 
 
 

 

 

 

Coaching 
 
Sysselsättning 
 
Samhälls-
orientering 
 

 

MIN-Modellen Boendecoach 

Deltagarutbyte 
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6. Resurser 

Befintlig verksamhet  

 

Verksamhet Procentsats Omfattning i arbetstid 

 

Avdelningschef IFO 1,25 % 1/2 timme per vecka 

 

Enhetschef IFO 5% 2 timmar per vecka 

 

Etableringshandledare IFO 5% 2 timmar per vecka 

 

Projektledare 8,3% 3 1/2 timmar per vecka 

 

Enhetschef AF 1,25% 0,5 timme per vecka 

 

Avdelningschef Lärcentrum 2,5 % 1 timme per vecka 

 

Studie- och yrkesvägledare 5% 2 timmar per vecka 

 

Lokaler internhyra belastar enheten för arbete & försörjning 

 

Bil internhyra belastar enheten för arbete & försörjning 

 

Kompetensutveckling  10 x 2 personer tkr 

 

Totalt: 11,5 timme/vecka x 52 x 2 x 308 ink PO = 368 tkr + 20 tkr = 388 tkr 

 

 

 

Ansökan gäller medel för 2 år 

 

Personalkostnader  

Processledare 100%  

Projektledare 25% 

 

Motsvarar 50 timmar per vecka med lön 35 tkr 

 

Utvärdering 45 tkr 

 

Omkostnader 15 tkr + 15 tkr 

 

Personalkostnader 1,25 x 35 tkr = 43 750 kr x 1,4 x 24 = 1 470 tkr 

 

Totalt: 1470 + 45 + 30 tkr = 1 545 tkr 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Beräknade samverkanseffekter inom berörda organisationer 

En fast struktur för arbetsgruppen med samlade kompetenser kring målgruppen borgar för att 

information landar på rätt ställe, att beslut kan fattas för att arbetet kan fortsätta i den riktning 

som är nödvändig för att målet med projektet ska uppnås. Med en fast mötestruktur där 

arbetsförmedlingen är en part i projektet tillförsäkras både målgruppen men också Lomma 

kommun en fast ingång till Arbetsförmedlingen, vilken är nödvändig för att kunna arbeta med 

projektet och målgruppen. 

 

 

8. Tidplan 
 

Vi räknar med en projekttid omfattandes 24 månader, med start den 1/1–2020. Av dessa 24 

månader planerar vi lägga 1 månad för uppstart, 1 månad för avslut och 20 månader för 

genomförandet. 2 månader utgår på grund av sommarsemestrarna.  

 

Uppstart 

Uppstarten innefattar kartläggning av målgrupp och nyckelpersoner, samt sammanställandet 

av brukarenkät. Vi räknar också med uppstartsmöten för styrgruppen. 

 

Genomförande 

Upplägget för genomförandet utgår från medarbetarens erfarenheter som ungdomscoach och 

hur han då strukturerat sin arbetsdag. Utefter den strukturen har vi räknat samman vad vi 

anser vara en rimlig omfattning av en MIN-coachs insats under 20 månader av 

genomförandetid. 

 

En arbetsdag består av 8 arbetstimmar. Av dessa beräknas coachen behöva 1 timme för 

administrativ tid och dokumentation. 3 timmar vigs åt att hålla ett av MIN-modellens fem 

olika typer av möten, så som beskrivet tidigare i sammanställningen av aktivitet och upplägg.  

Innehållet i dessa möten styrs efter deltagarens behov och var denne befinner sig i 

etableringsprocessen. Dessa 3 timmar kan därför innehålla allt från genomförandet av MIN-

modellens aktiviteter, till introduktion hos en förening eller en arbetsintervju. De 4 resterande 

timmarna består i huvudsak av nätverkande och jobbletande, men innehåller också 

uppföljningar med deltagare per telefon och sms. Nätverkandet är en arbetsintensiv aktivitet 

och utgör en central roll i coachens verksamhet. Framsteg i kontaktnätet är avgörande för 

coachens trovärdighet och vilka möjligheter denne kan erbjuda sina deltagare. 

 

Upplägget sammanfattas i tabellen nedan. 

 

Översikt arbetsdag 

Arbetstimmar Arbetsuppgifter 

1 h Administrativ tid, dokumentation. 

 
3 h  

Deltagarmöte, arbete i MIN-modellen. 
Genomförande av aktivitet i MIN-modellen. 
 

4 h Nätverkande och jobbletande. Möten med arbetsgivare och föreningar. 
 

Uppföljningar med deltagare per telefon eller sms. 
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Upplägget innebär att MIN-coachen beräknas hålla 5 deltagarmöten i veckan. Dessa möten 

innehåller i regel en aktivitet som innebär att deltagaren behöver tid för att arbeta på egen 

hand. Det kan vara nätverkskartan, motivationskompassen eller saker som att sammanställa 

sitt CV. I och med detta räknar vi med att coachen bör träffa sina deltagare med två veckors 

mellanrum. Det innebär i sin tur att MIN-modellens 5 olika typer av möten kan genomföras 

med 5 olika deltagare över en tid av 10 veckor. I och med att mötena hålls varannan vecka, 

har coachen utrymme att träffa 5 deltagare den ena veckan och 5 deltagare den andra veckan.  

 

Utifrån erfarenheten från ungdomscoachens arbete gör vi bedömningen att i genomsnitt 3 

deltagare av 10 är redo för MIN-modellens Steg 2 och 7 av 10 är redo för Steg 1.  

 

Vi arbetar därför efter målsättningen att de 3 deltagare som genomfört MIN-modellen i Steg 2 

har uppnått målet om sysselsättning efter 10 veckor.  

 

Det innebär också att vår målsättning för de 7 deltagare som genomfört MIN-modellen i Steg 

1 efter 10 veckor antingen kvalificerar sig för MIN-modellen Steg 2 alternativt har ett 

stadigvarande sammanhang för språkträning.  

 

Sammanfattningsvis innebär ovanstående beräkning att coachens insats kommer att omfatta 

ca 80 deltagare, under de 20 månader projektets insats genomförs. Siffran 80 är ett estimat, 

och kan komma att öka eller minska. Här spelar många oförutsägbara faktorer in, så som 

exempelvis avflyttningar, VAB eller sjukdom. 

 

I tabellen nedan beskrivs MIN-coachens 10 veckors-process. 

 

 

 
 

 

Tertial avstämning  

I syfte att säkerställa samverkan och projektets måluppfyllelse planeras för tertial avstämning 

i styrgruppen. Efter projektets 10 första månader hålls en större utvärdering av styrgruppen, 

projektledare och processledarna, i syfte att mäta måluppfyllelse. Här, om inte problem 

uppdagats tidigare, kan projektets mål och upplägg eventuellt komma att justeras.  
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Avslut 

I avslutningsfasen utvärderas projektets måluppfyllelse och effekt för deltagarna. 

Samverkansparterna sammanfattar sina erfarenheter och överenskommer former för framtida 

implementering.  

 

I tabellen på nedan beskrivs den övergripande processplanen. 

 

 
 

 

 

9. Utvärdering av aktivitet 
Projektledaren ansvarar för att löpande dokumentera projektet, för att utvärdering av 

aktiviteten ska kunna följas och göras. Dokumentationen kopplas till ansökan, ändringar i 

arbetssätt, beslut som fattas av styrgrupp utifrån ändrad riktning eller annat som har betydelse 

för projektets genomförande och måluppfyllelse.  

 

Projektledaren tillser att det finns en utplockad målgrupp, känt antal personer, mot vilka 

projektet kan mätas mot när det ska utvärderas. Projektledaren ansvarar för att ta fram ekonomiskt 

underlag samt uppgifter om bostäder och hyresavtal vid projektets uppstart, för att kunna mäta 

måluppfyllelse under tiden (varje tertiär). 
 

Processledaren ansvarar för att alla deltagare gör skattningar inledningsvis och under tiden 

som aktiviteten genomförs.  

 

Utvärdering mot aktivitetens mål samt själva arbetsmodellen kommer att göras av ett externt 

företag vid ett tillfälle. Påbörjas månad 21-färdig 24.  

 

Arbetsförmedlingen ansvarar för att förse projektet med statistik löpande under projektets 

gång, men framförallt under uppstartsmånaden. 

 

SUS kommer att användas för uppföljning och rapporteras av projektledaren.   
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10. Implementering av gjorda erfarenheter 
Styrgruppens möten för uppstart, tertial avstämning, justering och avslut dokumenteras av 

projektledare. I dokumentationen ska målsättning och tänkt effekt för projektets 

samverkansparter vara tydlig. I takt med att projektet fortskrider, ligger denna dokumentation 

till grund för styrgruppens avstämningsmöten. Under dessa avstämningsmöten säkerställer 

man att projektet är på rätt väg och att insatsen når önskad effekt. Baserat på gjorda 

erfarenheter i processen, kan styrgruppen komma att justera antingen projektets målsättning, 

form för genomförandet eller både och. I samband med projektets avslutande utvärdering 

sammanfattar samverkanspartnerna sina erfarenheter och överenskommer samverkansformer 

för framtida implementering. 

 

Erfarenheterna av projektet ska ligga till grund för utformningen av en ny strategi för 

samverkan av Lomma kommuns etableringsorienterade arbete. Under projektår 1 produceras 

den nya etableringsstrategin som politiskt dokument, vilket kommer att tas i beaktan under 

budgetarbetet för 2020. Målsättningen är att under budgetarbetet 2021 implementera den nya 

etableringsstrategin för samverkan i ordinarie regi under 2021. 
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