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Inledande sammanfattning 

Projektet - En del av samhället har under första tertial genomgått uppstartsfas och en 

påbörjad, respektive en aktiv genomförandefas.  

 

I och med de två delprojektens olika utgångspunkt har uppstartsfasen för Föreningslots, i 

förhållande till MIN-coach, av naturliga skäl varit något längre. Följaktligen befinner sig 

Föreningslots i en påbörjad genomförandefas, medan MIN-coach befinner sig mitt i en aktiv 

genomförandefas. 

 

Föreningslots 

Föreningslots Martin Harlenbäck har som ny medarbetare i kommunen inledningsvis arbetat 

med att orientera sig i Lommas kultur- och föreningsliv. Denna orientering kan sammanfattas 

med i huvudsakligen tre olika aktiviteter. 

 

• Inventering av och kontaktsökande med kommunens föreningsliv. 

 

• Erfarenhetsutbyte med liknande projekt i andra delar av Skåne. 

 

• Utforskning av kontaktytor med målgruppen och påbörjad deltagarmatchning. 

 

MIN-Coach 

MIN-coach Abdirisak Hashi, har sedan tidigare ett upparbetat nätverk med både målgrupp 

och arbetsgivare. Av denna anledning har genomförandefasen kunnat påbörjats före avsatt tid 

och omfattat fler deltagare än beräknat. Arbetet med MIN-coach har hitintills bestått av tre 

huvudsakliga aktiviteter. 

 

• Projektplanering. 

 

• Coaching för deltagare enligt MIN-modellen. 

 

• Relationsskapande arbete med potentiella arbetsgivare. 

 

Covid-19 

Arbetet har fortskridit i enlighet med projektplanen fram till dess att förutsättningarna i mars 

månad kommit att förändrats i samband med Covid-19 pandemin. Arbetet med Föreningslots 

har påverkats mest av detta, men också arbetet med MIN-coach har med tiden kommit att 

försvåras. Tankar kring detta redogörs i slutet på rapporten. 

 

På följande sidor ges en mer utförlig beskrivning av ovan nämnda aktiviteter och dess resultat 

i relation till vad som angivits i projektansökan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samordningsförbundet Finsam Kävlinge Lomma 

 

Aktiviteter Föreningslots 
I projektansökan är projektets planerade aktiviteter enligt nedan: 

”Vi kommer anställa en föreningslots, som via vårdcentralen och socialförvaltningen kommer att få 

kontakt med målgruppen för deltagarmatchning till föreningar. (…) Föreningslotsen kommer att följa 

upp varje individ efter cirka 6 månader.    

Föreningslotsen kommer även arrangera utbildningar för de föreningar som ingår i projektet så att de 

blir trygga i mötet med projektets målgrupp.” 

Inventering av kommunens föreningsliv 

En förutsättning för Föreningslots aktivitet ”deltagarmatching” har varit att först och främst 

kartlägga föreningsutbudet i Lomma kommun.  

 

Föreningslots har därför genomfört en inventering av kommunens 100-talet olika föreningar. 

Föreningarna har rangordnats efter relevans för projektets målgrupp och kontakt har hitintills 

etablerats med ett 40-tal av dessa.  

 

I kontakten har föreningarna informerats om projektets syfte och målsättning. Föreningslots 

och föreningsrepresentant har tillsammans utvärderat föreningens utbud av aktiviteter. 

Inventeringen visar att föreningsutbudet i kommunen omfattar ett brett spektrum av 

intresseområden, både inom idrotts- och kulturområdet.  

 

Erfarenhetsutbyte, enkät och kulturmötesutbilning 

Då Föreningslots är en ny funktion i kommunen, har det varit intressant att titta på hur andra 

föreningslotsar arbetat i liknande projekt. Föreningslots har därför etablerat ett samarbete med 

representanter för projekten NAD (Nätverk, Aktivitet, Delaktighet) och VIDA (Välj 

Inkludering Deltagande, Aktivitet) för erfarenhetsutbyte. Båda dessa projekt har liksom 

Föreningslots till syfte att etablera nyanlända in i föreningslivet. Erfarenhetsutbytet har bland 

annat inspirerat till en kulturmötesutbilning och utformningen av en deltagarenkät. 

 

Deltagarenkät 

Med utgångspunkt NAD:s och VIDA:s metod för utvärdering har Projektledare och 

Föreningslots tagit fram en projektanpassad deltagarenkät. I enkäten ombeds deltagaren att 

skatta insatsens värde när det kommer till utveckling inom språk, nätverk, arbete och hälsa, 

samt om man har för avsikt att fortsättningsvis vara aktiv i föreningslivet. Syftet med enkäten 

är att följa upp hållbarheten i insatsen för deltagarna, så som beskrivet i projektansökan. 

Enkäten är kvalitetsgranskad av arbetsgruppen samt företaget Tranquist utvärdering. 

 

Kulturmötesutbildning 

Genom erfarenhetsutbytet med NAD och VIDA har Föreningslots också inspirerats att till 

hösten anordna en kulturmötesutbildning för lokala aktörer inom föreningslivet. 

Utgångspunkten är att samtliga föreningar ska känna till och arbeta med Riksidrottsförbundets 

riktlinjer om en inkluderande idrott för alla. Denna aktivitet är i linje med vad som angivits i 

projektansökan, gällande målet att arrangera utbildningar för föreningar som ingår i projektet.  
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Utforska kontaktytor med målgruppen och påbörjad deltagarmatchning. 

Utöver deltagarmatchning genom vårdcentralen (fördjupat under rubriken 

Processbeskrivning) har föreningslots identifierat ytterligare tre huvudsakliga kontaktytor 

med målgruppen, SFI, Bosättnignsteamet och Stödboende. 

 

SFI 

Föreningslots har knutit kontakt med kommunens SFI-verksamhet för ett samarbete kring 

deltagarmatchning. Föreningslots har, med hjälp av erfarenheter från NAD och VIDA, tagit 

fram en presentation i undervisningssyfte. Tanken är att kunna genomföra en 

samhällsorienterande lektion om föreningslivet i Sverige, där deltagarna samtidigt får öva på 

sin svenska.  

 

Presentationen ska göras muntligt av Föreningslots och följa ett manus, som delas ut till 

deltagarna. Presentationen tar upp vad en förening är, föreningslivets historia och vilka hälso- 

och etableringsmässiga effekter det kan innebära att vara aktiv i en förening. I samband med 

presentationen följer det sig också naturligt att hämta in intresseanmälningar för 

deltagarmatching.  

 

Bosättningsteamet och Stödboende 

Föreningslots har etablerat samarbete med kommunens Bosättningsteam och Stödboende, för 

att på så vis komma i kontakt med målgruppen. Tanken är att personal som redan har en 

relation med potentiella deltagare, lättare kan nå fram med information om Föreningslots 

verksamhet, snarare än om Föreningslots själv skulle ta kontakt på egen hand.  

 

Resultat och måluppföljning 
I projektansökan är målsättningen formulerad enligt nedan: 

”Vi vill uppnå att samtliga inom målgruppen nyanlända kommuninvånare som uppbär 

ekonomiskt bistånd får ett samtal av en föreningslots som kopplar samman individer med 

föreningar utifrån intresse och eventuell kompetens. (…) Minst 80 % av deltagarna ska vara 

kvar i föreningslivet efter projektets genomförande.” 

För att kunna påbörja arbetet med denna målsättning har det som tidigare beskrivet varit 

nödvändigt att först kartlägga utbudet av föreningar och vilka kanaler som kan användas för 

att komma i kontakt med målgruppen. Dessutom behövs också god relation mellan 

Föreningslots och föreningslivet där frågan om etablering av nyanlända kommer upp på 

agendan. 

 

Resultatet hitintills består därför inte i någon större mängd antal deltagare som lotsas in i 

föreningslivet, utan snarare i en omfattande förberedelse för att skapa de förutsättningar som 

krävs att på sikt kunna ta sig ann detta mål.  

 

I dagsläget finns dessa förutsättningar på plats i form av: 

 

• En detaljerad inventering av föreningslivet i Lomma. 

• Etablerade kontakter med stora delar av för projektet relevanta föreningar. 

• Ett pågående erfarenhetsutbyte med liknande projekt. 

• Etablerade kontaktvägar med målgruppen. 

• En plan för att utvärdera måluppfyllnad. 
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Med dessa förutsättningar på plats har projektet i slutet på första tertial gått från uppstartsfas 

till genomförandefas. Upparbetat resultat gällande deltagarmatchning är att kontakt etablerats 

med 10 deltagare varav 4 har matchats in till en föreningsaktivitet.   

 

Förbrukade medel 
Delprojektets upparbetade kostnader har följt budgetramen för ansökta medel. Inga 

oförutsedda kostnader har tillkommit och projektet förväntas hålla budget också framöver. 

I bilaga 1 återges lönekostnader och övriga omkostnader för delprojekt Föreningslots. 

 

Aktiviteter MIN-coach 
I projektansökan är projektets planerade aktivitet enligt nedan: 

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

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

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

med möjlighet till utvärdering av metoden (…)” 

 

1) Projektplanering  

 

Projektplanering 

För att skapa struktur kring MIN-coachs aktivitet och utvärdering har Projektledare 

tillsammans med MIN-coach under uppstartsfasen utformat en projektplan och tillhörande 

deltagarenkät.  

 

I projektansökan gällande 2 års projekttid, beräknades 80 deltagare omfattas aktiviteten. Då 

medel för 1 projektår beviljats, har målsättningen om deltagarantalet kommit att halveras från 

80 deltagare till 40 deltagare.  

 

Steg 1 och Steg 2 

Av dessa 40 deltagare beräknas 28 tillhöra det vi kallar Steg 1. Deltagare som tillhör Steg 1 

bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden. Målsättningen för dessa deltagare är att de efter att 

ha genomfört MIN-modellen uppnått ett regelbundet sammanhang av språkträning och vara 

redo för MIN-modellen Steg 2. 

 

Inledningsvis 12 av 40 deltagare beräknas tillhöra det vi kallar Steg 2. Deltagare som tillhör 

Steg 2 bedöms stå relativt nära arbetsmarknaden. Målsättningen för dessa deltagare är att efter 

genomförd insats ha uppnått sysselsättning. 

 

Liksom beskrivet i projektansökan beräknas varje deltagare ges i genomsnitt 5 coachande 

möten, 1 gång varannan vecka, fördelat över en 10-veckorsperiod. Med utrymme för 4 

veckors uppstart och 4 veckors avslut, planeras genomförandefasen omfatta 4 stycken 

10-veckorsperioder enligt tidsplanen nedan. 
 

År 2020 
           

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
Uppstart Period 1 Period 2 Period  SEM 3 Period 4 Avslut 
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Enkät 

I syfte att utvärdera insatsen, har en deltagarenkät sammanställts. Enkäten innehåller frågor 

om sysselsättningsgrad och i vilken mån deltagaren själv upplever sig blivit hjälp i 

förhållande till MIN-modellens tre teman- motivation, information och nätverk. Enkäten är 

kvalitetsgranskad av projektets arbetsgrupp och företaget Tranquist utvärdering. 

 

2) Coaching för deltagare enligt MIN-modellen 

Så som beskrivet i projektansökan har MIN-coachens aktivitet huvudsakligen bestått i 

coachande arbete genom MIN-modellen. Modellen finns sammanfattad i en handbok vars tre 

olika teman; motivation, information och nätverk, är kopplade till ett specifikt coachande 

verktyg och aktivitet.  

 

Varje coachande insats har följt en mötesstruktur om fem möten.  

 

1) Relationsskapande uppstartsmöte. Deltagaren informeras om MIN-modellens syfte 

och upplägg. 

 

2) Coachande samtal med fokus på motivation. Deltagare fyller i verktyget 

Motivationskompassen från MIN-handboken. 

 

3) Coachande samtal med fokus på information. Deltagare går igenom aktiviteter 

kopplade till temat information från MIN-handboken. 

 

4) Coachande samtal med fokus på nätverk. Deltagare går igenom verktyget 

Nätverkskartan från MIN-handboken. 

 

5) Avslutande samtal, summering och framåtblickande. 

 

Utöver dessa fem möten har MIN-coach också genomfört flertalet spontana aktiviteter, 

anpassade efter deltagarens behov. Det har huvudsakligen handlat om följande: 

 

• Coachande medverkan vid arbetsintervju. 

• Sammanställning och granskning av CV. 

• Hjälp vid avtalsskrivning och lönefrågor. 

• Vägledning kring oskrivna normer och regler i svenskt arbetsliv. 

• Löpande arbetslivscoaching och avstämning per telefon. 

 

3) Relationsskapande arbete med potentiella arbetsgivare 

MIN-coach har arbetat aktivt med att upprätthålla och utvidga sitt kontaktnät av potentiella 

arbetsgivare inom både privat och offentlig sektor. Nätverket omfattar i dagsläget arbetsgivare 

från huvudsakligen vård- och omsorg, restaurangbranschen och dagligvaruhandeln. MIN-

coach har sett en omsättning av enhetschefer inom vård-och omsorgssektorn, vilket har 

inneburit ett extra arbete med att på nytt skapa tillitsfulla relationer med de enhetschefer som 

efterträtt de föregående. 
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Resultatuppföljning MIN-coach 

I projektansökan är målsättningen formulerad enligt nedan: 

(…) 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.” 

Liksom tidigare beskrivet, har denna målsättning kommit att anpassats till projektlängden om 1 år, 

från 80 till 40 deltagare.  

Sedan genomförandefasen startade den 1:e februari har MIN-coach haft 24 aktiva deltagare.  

6 deltagare var kvinnor och 18 deltagare var män, i åldersspannet 18–40 år. 

9 av dessa 24 deltagare har påbörjat, men ännu inte avslutat MIN-coaching i Steg 1. 

Resterande 15 deltagare har genomfört MIN-coaching Steg 2. 

 

11 av dessa 15 deltagare i Steg 2 har uppnått sysselsättning genom timanställning hos en 

arbetsgivare. Den faktiska sysselsättningsgraden är svårbedömd, då timanställningens 

omfattning styrs av respektive arbetsgivares behov av arbetskraft och kan variera över tid.  

 

Enligt självrapportering från deltagarna uppskattas sysselsättningsgraden vara motsvarande ca 

25% av en heltid. Då majoriteten av deltagarna studerar och uppehåller studiestöd genom 

CSN, är dessa 25 % som oftast tillräckliga för att täcka det behov som tidigare utgjorts av 

ekonomiskt bistånd. Resterande 4 av de 15 deltagarna som genomfört Steg 2 har på ett eller 

annat sätt vunnit nya erfarenheter och rört sig närmre arbetsmarknaden. Det handlar bland 

annat om att ha genomfört provarbete på arbetsplats eller att ha deltagit i en eller flera 

arbetsintervjuer. 

 

I tabellen nedan presenteras en översikt av resultatet. 

 
Timanställning efter medverkan i MIN-modellen 

 

Antal deltagare Anställd som Arbetsplats 

4 Personal äldreboende Äldreboende 
Frösunda 

2 
 

Hemtjänstpersonal Hemtjänsten 
 Lomma 

1 Assistent Förskola 
Lomma 

1 Trädgårdsarbetare Svenska kyrkan 
Lomma 

1 Boendepersonal Demensboende 
Kärråkra 

1 Butikspersonal Coop 
Lomma 

1 Byggstädare Peab 
Lomma 
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Övriga resultat 
 

1 Provanställning som diskare. 
Anställdes ej till följd av 

arbetsbrist orsakad av Covid-19 
pandemin. 

 

Restaurang 
Lund 

1 Timanställdes hos städföretag. 
Varslades till följd av arbetsbrist 
orsakad av Covid-19 pandemin. 

 

 

1 Genomfört tre arbetsintervjuer. 
 

 

1 Genomfört en arbetsintervju. 
 

 

 

Slutsats 

Sammanfattningsvis har MIN-coach sånär som på en deltagare redan under första tertial 

uppnått det övergripande projektmålet om 12 deltagare i sysselsättning. Vad det gäller 

målsättningen att 28 deltagare ska genomföra MIN-coachning Steg 1, är vi också på god väg 

med för närvarande 9 aktiva deltagare.  

 

Samtidigt finns tecken på att Corona-pandemin innebär att de med svagast etablering på 

arbetsmarknaden också är de som tvingas lämna den först, till följd av arbetsbrist eller ökad 

konkurrens om arbetstillfällen. Exempel på det syns i tabellen ovan, då deltagare varslats på 

grund av arbetsbrist, bara dagar efter att de skrivit på sitt anställningsavtal. 

 

Dessa förutsättningar innebär att MIN-coach i större utsträckning kommer att behöva följa 

upp och fortsätta arbeta med tidigare deltagare, som under normala omständigheter hade 

förväntats behålla sin anställning och klara sig på egen hand. 

 

Förbrukade medel 
Delprojektets upparbetade kostnader har följt budgetramen för ansökta medel. Inga 

oförutsedda kostnader har tillkommit och projektet förväntas hålla budget också framöver. 

I bilaga 2 återges lönekostnader och övriga omkostnader för delprojekt MIN-coach. 

 

Intern och extern utvärdering 
Ett av båda projektens delmål är att utvärdera dess insats, måluppfyllnad och effekt för 

deltagarna. Som tidigare beskrivet har det därför tagits fram deltagarenkäter, för att internt 

kunna utvärdera projekten. 

 

Utöver det har vi, i enlighet med projektansökan, också anlitat en resurs för att utvärdera 

projekten från externt håll. Avtal har slutits med Tranquist utvärdering, en välrenommerad 

aktör med tidigare erfarenhet av att utvärdera Finsam-projekt i Lomma kommun.  

 

Uppstart är planerad till 18:e augusti 2020. Under HT 2020 kommer företaget sedan att 

utvärdera projektet så långt, vilket ska resultera i ett lärseminarium, som sammanfaller med 

projektets styrgruppsmöte den 12: oktober 2020. Under HT 2021 kommer en avslutande 

utvärdering genomföras då projektet ska bedömas i sin helhet. 
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Processbeskrivning 

Projektet En del av samhället bygger på samverkan med i huvudsak två externa aktörer, dels 

Arbetsförmedlingen och dels Region Skåne, specifikt vårdcentralen i Lomma.  

 

Under första tertial har därför två nya samverkansrutiner upprättats, en rutin kopplad till 

vardera delprojekt.  

 

Vårdcentralen i Lomma och Föreningslots 

 

Samverkansrutin för deltagarmatchning, vårdcentralen Lomma 
Projektledare och Föreningslots har tillsammans med Sirkku Dahlberg, verksamhetschef på 

vårdcentralen i Lomma, etablerat en samverkansrutin för att nå ut till projektets målgrupp för 

matchning till föreningslivet. Utgångspunkten i samverkan är att ett aktivt 

föreningsdeltagande, utöver språkträning och rörelse mot arbetsmarknaden, också bidrar till 

ökad hälsa och välbefinnande. 

 

Föreningslots har tagit fram ett informationsmaterial som riktar sig till potentiella deltagare. I 

materialet presenteras Föreningslots funktion och de hälso- och etableringsfrämjande effekter 

som föreningslivet kan erbjuda. Till presentationen finns ett pictogram, med bilder 

motsvarande föreningsutbudet i Lomma. Med hjälp av detta material kan potentiella deltagare 

på ett enkelt vis fylla i en intresseanmälan.  

 

                                          
 

Exempel ur pictogrammet 

 

Genom medverkan på ett av vårdcentralens APT, har Föreningslots förankrat 

samverkansrutinen i vårdcentralens arbetsgrupp. Tanken är att patienter i målgruppen som 

besöker exempelvis BVC, sjukgymnast eller psykolog ska uppmuntras att fylla i en 

intresseanmälan och kontaktuppgifter. Därefter tar föreningslots vid för matchning mot 

föreningslivet. 

 

Framgångsfaktorer 

Vårdcentralen har varit lyhörd inför delprojektet Föreningslots syfte och målsättning. Det 

finns en samsyn kring föreningslivets hälsofrämjande effekter vilket bidragit till ett 

ömsesidigt intresse att samarbeta. Föreningslots har blivit väl mottagen när han besökt 

vårdcentralen på en av deras arbetsplatsträffar. Samarbetsviljan bådar gott för att förankra 

rutinen ytterligare framöver. 

 

Hinder 

Corona-pandemin utgör ett hinder för de flesta verksamheter att genomföra planerad aktivitet, 

Föreningslots är inget undantag. En tanke med samarbetsrutinen har varit att Föreningslots på 

kort varsel ska kunna befinna sig på vårdcentralen för att få kontakt med intresserade 

deltagare. Det har inte kunnat genomföras. Vårdcentralen har också beskrivit ett minskat 

patientinflöde, då många ställer in icke akuta vårdkontakter. Det i sin tur minskar möjligheten 

för patienter att få information från vårdpersonal om Föreningslots verksamhet. 
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Arbetsförmedlingen och MIN-coach 

 

Samverkansrutin för informationsutbyte med arbetsförmedlingen 

Projektledare och MIN-coach har upprättat en samverkansrutin tillsammans med Eva 

Nevtelen, verksamhetssamordnare hos Arbetsförmedlingen. Rutinen innebär att deltagare som 

omfattas av etableringsprogrammet hos arbetsförmedlingen kan skriva under en 

samtyckesblankett för informationsutbyte mellan MIN-coach och Arbetsförmedlingen.  

Samtycket möjliggör informationsutbyte om att medverkan i MIN-modellen inte krockar med 

den Arbetssökandes planering som individen upprättat tillsammans med Arbetsförmedlingen. 

Detta är väsentligt för att medverkan i MIN-modellen inte ska hindra individens deltagande i 

olika insatser och program, vilka är en förutsättning för ersättning i form av aktivitetsstöd och 

etableringsersättning. 

 

Framgångsfaktorer 

Liksom i kontakten med vårdcentralen har det också här funnits en ömsesidig samarbetsvilja 

att ta fram en gemensam samverkansrutin. Arbetsförmedlingen har visat intresse för MIN-

projektet och det finns en samsyn kring målgruppens behov, vilket också underlättat.   

 

Hinder 

När samtycket finns på plats har det ibland varit svårt för MIN-coach att komma i kontakt 

med rätt handläggare för att utbyta information. Det är en erfarenhet som också delas av 

deltagare, som beskriver långa handläggningstider. Arbetsförmedlingen befinner sig dessutom 

under omstrukturering vilket också innebär hinder att planera för långsiktig samverkan, då 

myndighetens roll i framtiden är oklar.    

 

Processledarens lärdomar, erfarenheter och reflektioner 
 

Lärdomar Föreningslots 

Vår erfarenhet såhär långt gäller de nya utmaningar som visar sig först när teori möter praktik. 
 

Hos de deltagare som Föreningslots hitintills träffat, finns som oftast en motivation och 

positiv inställning till att engagera sig i föreningslivet. Deltagaren har intressen som stämmer 

överens med det föreningsutbud som finns i kommunen. 
 

Samma positiva inställning återfinns också i majoriteten av de föreningar Föreningslots 

etablerat kontakt med. De är intresserade av Föreningslots roll och målsättningen att etablera 

målgruppen i föreningslivet. Man kan erbjuda aktiviteter som motsvarar deltagarnas 

intresseområden, oavsett om det gäller inom idrott eller kultur. 
 

I teorin borde Föreningslots arbete med deltagarmatchning därför vara lätt. Att helt enkelt 

para ihop deltagaren med den förening som motsvarar dennes intresseområde.  
 

I praktiken är det inte säkert att detta är tillräckligt. Som exempel kan intresset för fotboll vara 

stort, men att etablera sig i en klubb vara svårt, trots att föreningen säger sig vara öppen för 

alla. Detsamma kan gälla en teaterförening med självbilden att de välkomnar alla som är 

intresserade av teater, men som har svårt att rekrytera nya medlemmar utanför den egna 

socioekonomiska gruppen. För att deltagarmatchningen ska lyckas krävs också ett 

förändringsarbete från föreningarnas sida, där man är beredd att anpassa sina aktiviteter för en 

bredare målgrupp. Det kan exempelvis handla om material på flera språk, eller mentorer, 

aktiva i förenings inkluderingsarbete.  
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Vår förhoppning är därför att den kulturmötesutbildning som planeras till hösten, ska bidra till 

att frågan kommer på agendan och att föreningarna tar chansen att reflektera kring sin egna 

verksamhet i frågor som rör inkludering. För att lyckas med etableringsmålet krävs 

ansträngningar från alla parter.   

 

Lärdomar MIN-Coach 
Erfarenheten såhär långt är att vi stärkts i tron på vikten av en tillitsfull, personlig relation 

mellan coach, arbetsgivare och deltagare, för att uppnå ett hållbart resultat.  

 

Vi har kommit en god bit på vägen i målsättningen om att få deltagare i sysselsättning. Men 

när det målet är uppnått, behövs, kanske mer än vi tidigare föreställt oss, fortsatt coaching för 

att deltagaren ska behålla sin anställning.  

 

Erfarenheten säger att arbetsgivare inledningsvis tenderar vara skeptiska inför de deltagare 

MIN-coach presenterar. Det faller sig naturligt, eftersom att en person som behöver hjälp att 

söka ett arbete, också kanske kan förväntas brista i självständighet och kompetens. MIN-

coach och deltagare kämpar därför i uppförsbacke med att motivera en anställning. Först när 

parterna hittat varandra i tillitsfull relation, känner sig arbetsgivaren trygg att ge deltagaren en 

chans att visa vad den går för.  

 

Med denna förutsättning som ingång har deltagaren sedan ögonen lite extra på sig, särskilt 

under sina första arbetspass. Deltagaren behöver därför kontinuerlig coaching också efter det 

att anställningsavtalet är påskrivet. MIN-coach behöver finnas tillgänglig, både per telefon 

och i bland på deltagares arbetsplats. Det kan röra frågor kring anställningsavtal eller om 

oskrivna normer och regler i svenskt arbetsliv. Vid timanställning behöver deltagaren också 

coachas i att själv vara fortsatt aktiv för att försäkra sig fler arbetspass. För deltagaren att 

behålla sitt arbete har visat sig ibland vara minst lika svårt som att skaffa det i första början.   

 

Korrigering av processplan 

Som beskrivet i den inledande sammanfattningen har båda delprojekten fortlöpt som förväntat 

enligt processplanen, fram tills i mars månad då effekterna av Corona-pandemin blivit allt 

mer påtagliga i samhället. 

 

För Föreningslots del och vad det gäller föreningsutbudet, har pandemin inneburit en plötslig 

brist på både tillgång och efterfrågan. Många föreningar har satt stora delar av sin verksamhet 

på paus. Deltagarna å sin sida är på grund av smittorisken avvaktande inför att i nuläget gå 

med i en förening. De kontaktytor med målgruppen som vi tidigare räknat med (SFI, 

vårdcentralen), är för närvarande inte tillgängliga i den mån vi önskar. 

 

En korrigering av genomförandet har därför krävts, där vi letar alternativa, digitala lösningar 

för att nå målgruppen och för att när restriktionerna så småningom lyfts, vara så förberedda 

som möjligt för att med full kraft kunna genomföra den planerade deltagarmatchningen.  

 

För MIN-coach del är timingen något mer fördelaktig. Under tertialens första hälft har fokus 

legat på att i god tid etablera deltagare i Steg 2 (personer nära arbetsmarknaden) in i diverse 

sommarvikariat. Merparten av det arbetet har genomförts innan dess att pandemin var ett 

faktum.  
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Under pågående pandemi har fokus skiftat från deltagare i Steg 2 till de i Steg 1, dvs personer 

relativt långt från sysselsättning. När arbetsmarknaden nu är mer konkurrensutsatt, passar det 

sig därför bra att arbeta coachande med dessa deltagare för att göra dem redo inför 

förhoppningsvis mer gynnsamma förhållanden när restriktionerna lättar framöver. 

 

Däremot innebär rådande situation, som tidigare beskrivet ett större arbete för MIN-coach att 

fånga upp tidigare avslutade deltagare, som förlorat sin sysselsättning till följd av Corona-

pandemins destabiliserande effekter på arbetsmarknaden. 



Finsam Kävlinge Lomma
Bilaga till Uppföljning av insats med finansiellt stöd från Samordningsförbundet Kävlinge Lomma

Bilaga 1 - Föreningslots

Budget/avropbeviljade medel Utfall Avikelse

Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 Totalt Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 Totalt Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 Totalt

Kostnader:

Personalkostnader   

Löner 131 172

Sociala avgifter 52 551

Övrigt

Utvärdering

  

ev övriga kostnade r     

Dator/mjukvara 19 798

Annat 83

    

  

Summa kostnader 203 604



T VT Ver.nr Ver.datum Uppdaterat Period Konto Konto (T) Ansv Proj Verks Akt Obj Obj (T) Mp

Bilaga 1 Föreningslots

Personal

B LO 17200005 2020-02-27 2020-02-27 202002 5020 Månadslön 202 4716 35201 8600

B LO 17200005 2020-01-27 2020-02-27 202002 5020 Månadslön 202 4716 35201 8600

B LO 17200005 2020-01-27 2020-02-27 202002 5112 Förändring semesterskuld 202 4716 35201 8600

B LO 17200005 2020-02-27 2020-02-27 202002 5112 Förändring semesterskuld 202 4716 35201 8600

B LO 17200009 2020-03-27 2020-03-24 202003 5020 Månadslön 202 4716 35201 8600

B LO 17200009 2020-03-27 2020-03-24 202003 5110 Utbetalt semester-, ferie- o uppehållsdagtillägg 202 4716 35201 8600

B LO 17200009 2020-03-27 2020-03-24 202003 5111 Utbetald semester-, ferie- o uppehållslön 202 4716 35201 8600

B LO 17200009 2020-03-27 2020-03-24 202003 5112 Förändring semesterskuld 202 4716 35201 8600

B LO 17200014 2020-04-27 2020-04-23 202004 5020 Månadslön 202 4716 35201 8600

B LO 17200014 2020-04-27 2020-04-23 202004 5112 Förändring semesterskuld 202 4716 35201 8600

B LO 17200014 2020-04-27 2020-04-23 202004 5120 Sjuklön 202 4716 35201 8600

B PR 17200007 2020-02-29 2020-03-04 202002 5612 Beräknat PO semesterskuldförändring 202 4716 35201 8600

B PR 17200007 2020-02-29 2020-03-04 202002 5911 PO utbetald lön 202 4716 35201 8600

B PR 17200011 2020-03-31 2020-04-01 202003 5612 Beräknat PO semesterskuldförändring 202 4716 35201 8600

B PR 17200011 2020-03-31 2020-04-01 202003 5911 PO utbetald lön 202 4716 35201 8600

B PR 17200016 2020-04-30 2020-04-30 202004 5612 Beräknat PO semesterskuldförändring 202 4716 35201 8600

B PR 17200016 2020-04-30 2020-04-30 202004 5911 PO utbetald lön 202 4716 35201 8600

Varor och tjänster

B ED 72000233 2020-01-07 2020-01-20 202001 4024 Inköp av datorer och skrivare (investering) 202 4716 35201 8700

B H1 80200126 2020-02-12 2020-02-12 202002 4024 Inköp av datorer och skrivare (investering) 202 4716 35201 8700

B H1 80200126 2020-02-12 2020-02-12 202002 6419 Övr förbrukningsinventarier 202 4716 35201 8700

B H2 81200094 2020-04-14 2020-04-14 202004 7059 Övriga resekostnader för anställda 202 4716 35201 3100

B H2 81200037 2020-03-09 2020-03-09 202003 7421 Dataprogram och datalicenser 202 4716 35201 3100



Text Belopp Resk.nr Resk.nr (T) Anv

POPE

Lön från Personec 34 300,00 MARSEM

Lön från Personec 18 809,68 MARSEM

Lön från Personec 2 040,85 MARSEM

Lön från Personec 3 721,55 MARSEM

Lön från Personec 32 750,97 MARSEM

Lön från Personec 207,51 MARSEM

Lön från Personec 1 549,03 MARSEM

Lön från Personec 1 939,61 MARSEM

Lön från Personec 29 652,91 MARSEM

Lön från Personec 3 721,55 MARSEM

Lön från Personec 2 478,45 MARSEM

SEM2:UKF Semesterskuld 2 255,98 TRIGG

LONH:Hög PO 40,15% 21 323,54 TRIGG

SEM2:UKF Semesterskuld 759,36 TRIGG

LONH:Hög PO 40,15% 13 854,77 TRIGG

SEM2:UKF Semesterskuld 1 456,99 TRIGG

LONH:Hög PO 40,15% 12 900,74 TRIGG

17 883,67 10774 ATEA Sverige AB bg 5175-1188

72000233 rättning konto -17 883,67

72000233 rättning konto 17 883,67 POPE

Bilpool kvartal 1 2020 Martin H 83,00 CALAR

E3 office licens Martin Harlenbäck ansvar 20201 1 914,00 CALAR

203 604,16
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Bilaga 2 - MIN-modellen

Budget/avropbeviljade medel Utfall Avikelse

Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 Totalt Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 Totalt Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 Totalt

Kostnader:

Personalkostnader   378 259

Löner 280 516

Sociala avgifter 97 743

Övrigt

Utvärdering

  

ev övriga kostnade r     

    

  

Summa kostnader 378 259



Bilaga 2 UNDERLAG FAKTURA FINSAM TERTIAL 1 PROJEKT 5540 MIN-MODELLEN

T VT Ver.nr # Ver.datum Period Period (T) Konto Ansv Proj Proj (T) Verks Mp MK Text Belopp

B LO 17200000 282 2020-01-27 202001 202001 5020 372 5540 Finsam, MIN-modellen 6002 8600 0 Lön från Personec 61 600,00

B LO 17200000 2040 2020-01-27 202001 202001 5112 372 5540 Finsam, MIN-modellen 6002 8600 0 Lön från Personec 6 683,60

B PR 17200002 1246 2020-01-31 202001 202001 5911 372 5540 Finsam, MIN-modellen 6002 8600 0 LONH:Hög PO 40,15% 24 732,40

B PR 17200002 227 2020-01-31 202001 202001 5612 372 5540 Finsam, MIN-modellen 6002 8600 0 SEM3:SOC Semesterskuld 2 616,63

B H3 82200035 11 2020-01-31 202001 202001 3510 372 5540 Finsam, MIN-modellen 6002 8300 0 Proj Finsam, MIN-modellen, Jan 2020 -95 632,63

B H3 82200035 12 2020-01-31 202001 202001 1759 372 5540 Finsam, MIN-modellen 0 Proj Finsam, MIN-modellen, Jan 2020 95 632,63

202001 202001 5540 Finsam, MIN-modellen 95 632,63

202001 202001 95 632,63

B H3 82200084 0 2020-02-29 202002 202002 3599 372 5540 Finsam, MIN-modellen 6002 8500 0 5540, Finsam, MIN-modellen, korr. komplet proj nr, 202002, ver.nr 82200075 -95 632,63

B H3 82200085 2 2020-02-29 202002 202002 3599 372 5540 Finsam, MIN-modellen 6002 8500 0 5540, Finsam, MIN-modellen, korr konto o mp, 202001, ver.nr.82200035 -95 632,63

B H3 82200085 3 2020-02-29 202002 202002 3510 372 5540 Finsam, MIN-modellen 6002 8300 0 5540, Finsam, MIN-modellen, korr konto o mp, 202001, ver.nr.82200035 95 632,63

B LO 17200004 1676 2020-02-27 202002 202002 5112 372 5540 Finsam, MIN-modellen 6002 8600 0 Lön från Personec 6 683,60

B LO 17200004 275 2020-02-27 202002 202002 5020 372 5540 Finsam, MIN-modellen 6002 8600 0 Lön från Personec 61 600,00

B PR 17200007 844 2020-02-29 202002 202002 5911 372 5540 Finsam, MIN-modellen 6002 8600 0 LONH:Hög PO 40,15% 24 732,40

B H3 82200075 1 2020-02-29 202002 202002 1759 372 5540 Finsam, MIN-modellen 0 5540, Finsam, MIN-modellen, 202002 95 632,63

B PR 17200007 188 2020-02-29 202002 202002 5612 372 5540 Finsam, MIN-modellen 6002 8600 0 SEM3:SOC Semesterskuld 2 616,63

202002 202002 5540 Finsam, MIN-modellen 95 632,63

202002 202002 95 632,63

B LO 17200009 1599 2020-03-27 202003 202003 5112 372 5540 Finsam, MIN-modellen 6002 8600 0 Lön från Personec 6 555,27

B LO 17200009 2247 2020-03-27 202003 202003 5193 372 5540 Finsam, MIN-modellen 6002 8600 0 Lön från Personec 118,28

B LO 17200009 282 2020-03-27 202003 202003 5020 372 5540 Finsam, MIN-modellen 6002 8600 0 Lön från Personec 59 944,14

B H3 82200101 0 2020-03-31 202003 202003 3599 372 5540 Finsam, MIN-modellen 6002 8500 0 5540, Finsam, MIN-modellen, 202003 -93 299,14

B H3 82200101 1 2020-03-31 202003 202003 1759 372 5540 Finsam, MIN-modellen 0 5540, Finsam, MIN-modellen, 202003 93 299,14

B PR 17200011 835 2020-03-31 202003 202003 5911 372 5540 Finsam, MIN-modellen 6002 8600 0 LONH:Hög PO 40,15% 24 115,06

B PR 17200011 172 2020-03-31 202003 202003 5612 372 5540 Finsam, MIN-modellen 6002 8600 0 SEM3:SOC Semesterskuld 2 566,39

202003 202003 5540 Finsam, MIN-modellen 93 299,14

202003 202003 93 299,14

B PR 17200016 173 2020-04-30 202004 202004 5612 372 5540 Finsam, MIN-modellen 6002 8600 0 SEM3:SOC Semesterskuld 2 629,06

B LO 17200014 2124 2020-04-27 202004 202004 5120 372 5540 Finsam, MIN-modellen 6002 8600 0 Lön från Personec 1 972,64

B H3 82200155 4 2020-04-30 202004 202004 3599 372 5540 Finsam, MIN-modellen 6002 8500 0 5540, Finsam, MIN-modellen, 202004 -93 694,11

B H3 82200155 5 2020-04-30 202004 202004 1759 372 5540 Finsam, MIN-modellen 0 5540, Finsam, MIN-modellen, 202004 93 694,11

B PR 17200016 889 2020-04-30 202004 202004 5911 372 5540 Finsam, MIN-modellen 6002 8600 0 LONH:Hög PO 40,15% 24 164,40

B LO 17200014 1680 2020-04-27 202004 202004 5112 372 5540 Finsam, MIN-modellen 6002 8600 0 Lön från Personec 6 715,34

B LO 17200014 276 2020-04-27 202004 202004 5020 372 5540 Finsam, MIN-modellen 6002 8600 0 Lön från Personec 58 212,67

202004 202004 5540 Finsam, MIN-modellen 93 694,11

202004 202004 93 694,11

378 258,51


