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Inledande sammanfattning 

 

Finsam-projektet En del av samhället har under andra tertial lämnat uppstartsfasen helt och 

istället varit inriktat på genomförandet av aktiviteter för målgruppen.  

 

Aktiviteterna för MIN-coach har i huvudsak rört: 

 

• Coaching för deltagare genom MIN-modellen. 

 

• Relationsskapande arbete med potentiella arbetsgivare. 

 

• Samverkan med bland annat Arbetsförmedlingen, Föreningslots och SFI. 

 

 

Aktiviteterna för Föreningslots har i huvudsak rört: 

 

• Matchning av deltagare till föreningslivet. 

 

• Kulturmötesutbildning kring inkludering, för kommunens föreningar. 

 

• Samverkan med bland annat vårdcentralen Lomma, SFI och MIN-coach. 

 

 

Coronapandemin har begränsat utförandet i vissa delar av projektets aktiviteter. Aktiviteterna 

för MIN-coach, har begränsats måttligt, och har kunnat utföras i enlighet med projektplanen. 

Aktiviteterna för Föreningslots har varit desto mer påverkade. Av denna anledning har 

projektets två delprocesser hitintills nått olika långt vad det gäller upparbetat resultat i 

förhållande till målsättning.  

 

MIN-coach har hitintills haft 37 deltagare. 15 av dessa har fått anställning genom timvikariat. 

4 deltagare har anställning i form av extratjänst. 1 deltagare har fått en praktikplats. För 

resterande 17 deltagare pågår i skrivande stund coaching i MIN-modellen, i syfte att göra 

liknande stegförflyttningar mot arbetsmarknaden. 

 

Föreningslots har hitintills träffat 25 deltagare. 11 av dessa har matchats och lotsats in i 

föreningslivet. Barn till deltagare har även lotsats till föreningsaktivitet, samt fått hjälp att 

söka bidrag till idrottskläder via Majblomman. En kulturmötesutbildning har genomförts, där 

33 representanter från 11 olika föreningar deltagit. Ett samarbete gällande mentorskap för 

nyanlända har startats med Örestads golfklubb. En deltagare har coachats i att starta en egen 

förening. Två samhällsorienterande föreläsningar om föreningsliv har hållits för studerande på 

SFI. 

 

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

i relation till vad som angivits i projektansökan. 
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Aktiviteter MIN-coach 

 
I projektansökan står beskrivet att: 

 

” (projekt) aktiviteten består huvudsakligen av arbete genom MIN-modellen. MIN-modellen 

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

 
Coaching för deltagare genom MIN-modellen 

Kopplat till denna målsättning har MIN-Coach fortsättningsvis arbetat med deltagare utifrån 

MIN-modellen. Modellens upplägg finns väl dokumenterad i projektansökan och föregående 

tertialrapport, men går i korthet ut på coachande arbete utifrån temana motivation, 

information och nätverk.  

 

Med hjälp av MIN-handboken genomförs olika övningar i syfte att rusta deltagaren inför sitt 

framtida inträde på arbetsmarknaden. Det relationsskapande arbetet mellan coach och 

deltagare är av stor vikt. Genom att bygga ett ömsesidigt förtroende och tillit, ska deltagaren 

känna sig trygg i att coachen är tillgänglig och stöttande när problem uppstår. Målet är att 

deltagaren känner mod att ta sig an nya utmaningar, men att det också finns utrymme att göra 

misstag och möjlighet att fråga coachen om hjälp.  

 

Coachingen handlar inte bara om att få den arbetslöse in på arbetsmarknaden. En bit in i 

projektet har nu funnits deltagare som tidigare kommit i arbete under våren och sommaren 

och som behöver uppföljande coaching, för att behålla sin anställning.  

 

Coach kan bli kontaktad i praktiska frågor som rör a-kassan, facket, vab, sjukskrivning och 

liknande. Det är också vanligt att det uppstår missförstånd eller ”kulturkrockar” mellan 

arbetstagare och arbetsgivare, i vilka coach fungerar som extern part att bringa klarhet i.  

 

Som nyanländ finns ofta många skrivna och oskrivna regler att ta till sig. Det ska därför 

kännas tryggt att kunna fråga coach om något man inte förstår, innan missförståndet uppstår.  

 

Exempel på relationsstärkande aktivitet 

Ibland sker missförstånden ändå, och då är det viktigt med en god grundrelation, både till chef 

och deltagare. Ett konkret exempel är den nyanställde deltagaren som blivit sjuk på en söndag 

och skulle arbeta på en måndag. Istället för att sjukskriva sig i tid, väntade personen tills 

måndag morgon att kontakta chefen.  

 

Chefen blev givetvis missnöjd och meddelade coach detta, eftersom han av coach 

rekommenderats att anställa personen. Anledning visade sig senare vara att personen, från sitt 

hemland, var van vid en strikt hierarkisk arbetskultur, i vilken man inte fick störa sin chef.  

 

Tack vara goda relationer, hade coach ett förtroendekapital att kunna reda ut missförståndet, 

personen behöll sin anställning, och alla tre inblandade blev en erfarenhet rikare.  

 
Relationsskapande arbete med potentiella arbetsgivare 

Som beskrivet i exemplet ovan handlar coachingen också om att knyta goda relationer med 

potentiella arbetsgivare. Detta är en förutsättning för att arbetsgivaren ska lita på att den 

deltagare som coach går i god för också lever upp till förväntningarna.  
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I det relationsskapande arbetet ingår också att berätta och beskriva innehållet i MIN-modellen 

för arbetsgivaren. Syftet är att arbetsgivaren ska få en större förståelse för målgruppens behov 

och på vilket sätt de själva också har en möjlighet att göra en insats för den nyanländes väg 

till etablering. 

 

Kontakter har tidigare knutits och upprätthållits genom att coachen besökt olika arbetsplatser 

och träffat arbetsgivaren i fysiska möten. Coronapandemin har inneburit att kontakten istället 

behöver ske digitalt. 

 

För MIN-coach har det visat sig svårare arbeta relationsorienterat, när det måste ske över 

videolänk, mail eller telefon. Digitala lösningar i all ära, men de innebär inte samma 

personliga kontakt som vi ett fysiskt möte.  

 

Coronapandemin har också inneburit att förutsättningarna för nyanländas inträde på 

försämrats. Arbetsförmedlingen skriver i ett pressmeddelande från den 19 oktober att:  

 
”Efterfrågan på arbetskraft har helt eller delvis stannat av inom branscher där ingångsjobb är 
vanliga. Samtidigt medför strukturomvandlingen att vissa jobb, exempelvis inom handeln, inte 
kommer tillbaka efter krisen. Det riskerar att försena och försvåra situationen för ungdomar 
som nu ska träda in på arbetsmarknaden” 
 

Ungdomar skulle i denna kontext kunna bytas ut till projektets målgrupp, nyanlända. 

Effekterna av detta har MIN-coach märkt av i kontakten med arbetsgivarna och hur de ställer 

sig till arbetssökande. Intresset att ta emot nyanlända är inte längre lika stort, då fler andra 

arbetslösa med bättre kvalifikationer, konkurrerar om samma arbetstillfällen. Denna 

förutsättning, i kombination med att coach inte längre har möjlighet att skapa den personliga 

relationen, har gjort det svårare än tidigare för våra deltagare att sticka ut i mängden av alla 

arbetsansökanden.  

 

Samverkan med Arbetsförmedlingen, Bosättningsteamet och SFI 

 

Arbetsförmedlingen 

MIN-coach och Arbetsförmedlingen samverkar kring individen i frågor som rör extratjänster, 

nystartsjobb och intruduktionsjobb. Tack vare den tidigare framtagna samtyckesblanketten 

kan coach och handläggare reda ut vilka olika insatser som individen är berättigad till. I de 

fall där individen har rätt till extratjänst, agerar coach som samordnande kontakt. Coach letar 

upp en lämplig arbetsgivare och ser sedan till att administrera den dokumentation som krävs 

tillsammans med individen, arbetsförmedlingen och facket.  

 

Bosättningsteamet 

Coach samverkar med kommunens bosättningsteam genom att delta i möten och utbyta 

relevant information kring individen. På så vis kommer coach i kontakt med nya deltagare och 

det sker en samordning kring individens behov av stöd till arbete och bostad. 

 

SFI 

Coach samverkar med SFI samt studie- och yrkesvägledare i frågor som rör deltagarens 

utbildning och målsättning för framtiden på lång sikt. Det kan bland annat handla 

informationsutbyte kring upplägg av nuvarande studier, vilka utbildningar som finns 

tillgängliga och vad som krävs för att bli antagen.  
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Resultat och måluppföljning 
 

I projektansökan står MIN-coachs resultatmål beskrivet på följande vis:  

 

(…) 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. 12 deltagare beräknades därför uppnå självförsörjning, 

respektive 28 deltagare göra stegförflyttningar mot arbetsmarknaden genom MIN-coaching 

Steg 1. 

 

Under första tertial hade projektet 24 aktiva deltagare. Under andra tertial har MIN-coach 

arbetat med ytterligare 15 deltagare. Sammanlagt 37 deltagare är eller har varit aktiva 

deltagare i projektet. 12 deltagare är kvinnor, 25 är män i åldrarna mellan 18 och 45 år. 

 

Tabellen nedan beskriver upparbetat resultat hitintills för dessa deltagare. 

 

Resultat Deltagare Steg 2 

 

 

 
Timvikariat inom 

1 Äldreboende 

2 Äldreboende 

3 Äldreboende 

4 Äldreboende 

5 Äldreboende 

6 Förskola 

7 Förskola 

8 Förskola 

9 Hemtjänsten 

10 Hemtjänsten 

11 Svenska kyrkan 

12 Svenska kyrkan 

13 Lagerarbete 

14 COOP 

15 Fastighetsskötare PEAB 

  
Extratjänst inom 

16 Rutborgskolan 

17 Kultur och fritid 

18 Kultur och fritid 

19 Förskola 

  
Praktikplats 

20 Skolbespisning 
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Övrigt 

21 Arbetsintervju McDonalds 

22 Fick arbete som diskare men varslad pga. Corona. 

23 Fick arbete som städare men varslad pga. Corona. 

Resultat Deltagare Steg 1 

24 Coaching pågår 

25 Coaching pågår 

26 Coaching pågår 

27 Coaching pågår 

28 Coaching pågår 

29 Coaching pågår 

30 Coaching pågår 

31 Coaching pågår 

32 Coaching pågår 

33 Coaching pågår 

  

34 Flyttat innan resultat uppnåtts 

35 Flyttat innan resultat uppnåtts 

36 Flyttat innan resultat uppnåtts 

37 Flyttat innan resultat uppnåtts 

 
Slutsats 

Upparbetat resultat hitintills är att 15 deltagare kommit arbete genom timanställning. 

Ytterligare 4 deltagare är anställda i form av extratjänst. 1 deltagare har praktikplats. 1 

deltagare har varit på arbetsintervju. 2 deltagare har fick arbete, men blev varslade med 

anledning av coronapandemin. 

 

Liksom beskrivet i första tertialrapport är den faktiska sysselsättningsgraden hos de 

timanställda svårbedömd, då anställdningens 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, är dessa 25 % som oftast tillräckliga för att 

täcka det behov som tidigare utgjorts av ekonomiskt bistånd. 

 

Resultatet innebär också att färre deltagare än beräknat, tillhör MIN-modellen Steg 1. 

Målsättningen var att 28 deltagare, men har istället varit 14 st, till förmån för deltagare i Steg 

2. Denna fördelning beror också på att deltagare som mottog coaching i Steg 1 under första 

tertial, under andra tertial gjort stegförflytningen till Steg 2. 

 

Sammanfattningsvis har resultatmålen i förhållande till projektansökan hitintills följts, och i 

vissa avseenden också överträffats. 
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Aktiviteter föreningslots 
 

I ansökan, står målsättningen för projektets första huvudaktivitet beskriven: 

 

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

att få kontakt med målgruppen för deltagarmatching till föreningar” 

 

Deltagarmatching  

Under första tertial låg fokus på ett förberedande arbete för att kunna genomföra 

deltagarmatching av målgruppen in i föreningslivet. Föreningslots inventerade 

föreningsbeståndet i kommunen, och tog kontakt med ett 40-tal för målgruppen särskilt 

relevanta föreningar. Utbudet sammanställdes till ett kombinerat informationsmaterial och 

intresseformulär, riktad till potentiella deltagare.  

 

Nästa steg var att informationen om föreningslivet och föreningslots aktivitet skulle bli känd 

för målgruppen. Tanken var därför att samverka med andra verksamheter, vars arbete innebär 

naturliga kontaktytor med nyanlända. Tanken var att personal på vårdcentralen, SFI, 

Bosättningsteamet och Ekonomiskt bistånd i mötet med de nyanlända, med hjälp av 

intresseformuläret skulle informera om möjligheten till kontakt med föreningslots. 

 

Under andra tertial har fokus legat på att utveckla denna samverkan, och att arbeta med 

matchning för de nyanlända som fyllt i intresseformuläret. Tillsammans utgör de tre olika 

kanaler för föreningslots att nå målgruppen. 

 

1) Vårdcentralen 

Målsättningen var att nyanlända som besöker exempelvis BVC, sjukgymnast eller psykolog 

ska uppmuntras till att fylla i en intresseanmälan för kontakt med föreningslots. Tanken var 

också att Föreningslots skulle ges möjlighet att delta på plats i samband med den nyanländes 

vårdbesök, för att med hjälp av redan bokad tolk informera om möjligheterna att lotsas in i 

föreningslivet. I och med att kommunhuset är så närbeläget vårdcentralen, hade det 

föreningslots på kort varsel kunnat kontaktats för att delta i flera sådana sammanhang. I och 

med Coronapandemin har detta inte varit möjligt, då vårdcentralen inte kunnat vara tillgänglig 

för utomstående. Föreningslots har haft kontakt med verksamhetschef Sirkku Dahlberg på 

vårdcentralen, för att hålla samverkansrutinen vid liv, men själva genomförandet så som det 

var planerat har inte kunnat ske. 

 

2) SFI  

Målsättningen med samverkan med SFI har varit för Föreningslots att delta i ordinarie 

undervisning för att föreläsa för nyanlända om föreningslivet. I samband med dessa 

föreläsningar skulle Föreningslots också kunna fånga upp potentiella deltagare för matchning 

till föreningslivet. 

 

Föreläsningsmaterialet har varit klart sedan första tertial och utgår ifrån tidigare erfarenheter 

från projektet NAD och VIDA. Också här har coronapandemin inneburit begränsningar i 

utförandet, då undervisningen inte kunnat hållas i ordinarie form. I början på andra tertial har 

Föreningslots därför inte kunnat träffa målgruppen på plats, utan istället genomfört en 

samhällsorienterande övning på digital väg. Först i slutet på andra tertial har Föreningslots 

haft möjlighet att besöka SFI-klasserna på plats, och föreläsning har kunnat genomföras vid 

två tillfällen. 
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3) Bosättningsteamet, Ekonomiskt bistånd och MIN-coach 

Projektledare och Föreningslots har träffat Bosättningsteamet och Ekonomiskt bistånd för att 

informera om projektet och upprätta samverkansrutinen av att också de, med hjälp av 

intresseformuläret, kan hänvisa deltagare till Föreningslots. Projektledare, Föreningslots och 

MIN-coach har också upprättat en struktur för återkommande avstämningsmöten. Syftet med 

dessa möten har varit att stämma av information kring pågående ärenden och fånga upp 

möjligheter för Föreningslots att komma i kontakt med potentiella deltagare till projektet.   

 

Matchning 

När Föreningslots, genom dessa tre kontaktvägar, sedan träffar individen kan själva 

matchningen börja. Med inventeringen av föreningsbeståndet som underlag går lotsen och 

deltagare igenom vilka föreningar som skulle vara intressanta att prova på. Föreningslots 

hjälper sedan till med det praktiska frågorna, så som kontakt, bokning och medlemsavgift. 

Vid behov har Föreningslots varit med på plats vid deltagarens första möte med föreningen, i 

andra fall har inbokad aktivitet följts upp per telefon i efterhand. 

 

Kulturmötesutbildning 
I ansökan, står målsättningen för projektets andra huvudaktivitet beskriven: 

 

”Föreningslotsen kommer även arrangera utbildningar för de föreningar som ingår i 

projektet så att de blir trygga i mötet med projektets målgrupp.” 

 

Under andra tertial har arbete lagts på att genomföra utbildningar för föreningar, i syfte att 

sätta fokus på, och stötta föreningarna i ett ökat inkluderingsarbete.  

 

Aktiviteten började med att Föreningslots och Projektledare tog del av två rapporter kring 

nyanländas etablering i föreningslivet. Det var dels Riksidrottsförbundets rapport 

”Nyanländas barn och ungdomars uppfattningar och upplevelser av föreningsidrotten i 

Sverige” och dels IMs ” Nio hinder och 150 förslag på lösningar – en kartläggning av 

integration och inkludering för en aktiv fritid”.  

 

En gemensam slutsats för dessa rapporter var att man sett att nyanlända demografiskt sätt, är 

underrepresenterade i föreningslivet, jämfört med infödda svenskar. Samtidigt har man genom 

intervjuer och enkätundersökningar förstått att det finns ett stort intresse hos de nyanlända att 

engagera sig i föreningslivet, men att det finns trösklar på vägen dit. Två av de största 

trösklarna som identifierats är bristande ekonomi och svårigheter för målgruppen att komma i 

kontakt med föreningarna. I de fall den nyanlände engagerat sig i en förening har det oftast 

skett på eget initiativ, eller via stödfunktioner så som skola eller föreningslots. I mycket liten 

utsträckning har det berott på att föreningarna själva aktivt sökt nya deltagare.  

 

En slutsats vi drog utav det, var att det skulle finnas mycket att vinna om föreningarna kunde 

se möjligheterna i att också själva vara aktiva med att rekrytera medlemmar, och då särskilt de 

som vanligtvis inte kommer i kontakt med föreningen, så som nyanlända.  

 

Detta resonemang tog vi med oss i diskussionen med Sofi Andersson och Mikael Johansson 

från RF-SISU- Skåne och projektet NAD, som anlitats för att stå för innehållet i 

kulturmötesutbildningen. De samlade erfarenheterna resulterade sedan i utbildningen 

beskriven i nästkommande avsnitt.  
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Resultat och måluppföljning 

I projektansökan står Föreningslots resultatmål beskrivet på följande vis:  

 

”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. Deltagarna i projektet ska ges möjlighet 

till att bli medlem i aktuell förening och därigenom kunna öva på svenska i vardagen och få 

tillgång till nätverk i föreningen.” 
 

Deltagarmatching  
Föreningslots har hitintills 25 deltagare, varav 11 är matchade mot föreningar. Resterande 14 

deltagare har träffat föreningslots och informerats om föreningslivet. Av olika anledningar har 

dessa ännu inte matchats mot en förening. Det kan handla om att föreningen personen är 

intresserad av inte är aktuell pga. coronapandemin eller att den föreningen deltagaren är 

intresserad av inte har aktiviteter för deltagarens ålderskategori. Det kan också vara att 

deltagaren blivit informerad om föreningslivet och föreningslotsen, men inte velat gå vidare 

med matchning. I tabellen nedan redogörs för resultatet: 

 

Deltagare Resultat 

1 Friskis & Svettis och aktivitet för Kyrkans minsta 

2 Friskis & Svettis och aktivitet för Kyrkans minsta 

3 Friskis & Svettis 

4 Friskis & Svettis 

5 Bjärred GF Motion 

6 Bjärred GF Motion 

7 ABF Keramik och glasfusing 

8 ABF Keramik och gitarr 

9 Medborgarskolan – inredning för välmående 

10 Naturskyddsföreningen 

11 Coachad att starta Lomma Sportsclub 

  

12 Träffat Föreningslots / matchning pågår  

13 Träffat Föreningslots / matchning pågår 

14 Träffat Föreningslots / matchning pågår 

15 Träffat Föreningslots / matchning pågår 

16 Träffat Föreningslots / matchning pågår 

17 Träffat Föreningslots / matchning pågår 

18 Träffat Föreningslots / matchning pågår 

19 Träffat Föreningslots / matchning pågår 

20 Träffat Föreningslots / matchning pågår 

21 Träffat Föreningslots / matchning pågår 

22 Träffat Föreningslots / matchning pågår 

23 Träffat Föreningslots / matchning pågår 

24 Träffat Föreningslots / matchning pågår 

25 Träffat Föreningslots / matchning pågår 
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Kulturmötesutbildning 
Kulturmötesutbildning var egentligen planerat till att hållas under våren, men blev på grund 

av coronapandemin möjlig att genomföra först i september.  

 

Utbildningen bestod av två kvällsseminarier, ett tillfälle hölls i Lommas kommunhus, ett hölls 

i fritidsgård Stationen i Bjärred. Sammanlagt 33 representanter från 11 föreningar deltog. 

Deltagande förening erhöll ett ekonomiskt bidrag på 1000 kr per medlem, vid medverkan på 

båda träffarna.  
 

Utbildningen innehöll bland annat: 

 

• Inkluderingsbegreppet 

• Kulturkrockar 

• Intreprenörsskap 

 

• Övningar i att se den egna föreningen med ett utifrånperspektiv 

• Övningar i att utmana rådande normer inom den egna föreningen 

 

• Inspirerande exempel på föreningar som arbetar inkluderande 

 
Övriga resultat 
Utöver de resultat som omfattas av insatser beskrivna i projektansökan har Föreningslots 

också genomfört tre andra större aktiviteter. 

 

Mentorskap golfklubb  

Kontakt har knutits med Örestads golfklubb i syfte att starta upp ett mentorskap kring golf för 

nyanlända. Svenska golfförbunden har avsatt medel för klubbar att arbeta med projektet ”golf 

för nya vänner”. I korthet innebär det att förbundet bekostar en mentor att lära ut golf för 

omkring 10–20 deltagare, med slutmålet att erhålla grönt kort. Föreningslots har arbetat för att 

hitta deltagare till detta, med planerad start till våren 2021. 

 

Majblomman 

Föreningslots har hjälpt ett 10-tal barn till deltagare i projektet att söka bidrag från 

Majblomman. Pengarna har gått till utrustning och kläder till barnen, som också lotsats in i 

föreningslivet. 

 

Uppstartad förening 

En deltagare har startat sin egna förening med inriktning på cricket, Lomma sports club. 

Föreningslots har i detta agerat vägledande i det administrativa arbete som krävs att få 

föreningen registrerad och godkänd hos riksidrottsförbundet. 

 

Slutsats 
Coronapandemin har i flera avseenden påverkat resultatet för Föreingslots negativt. Två av de 

tre tilltänkta kanalerna för att komma i kontakt med målgruppen har inte varit tillgängliga. 

Kulturmötesutbildningen har behövt genomföras senare än planerat. Pandemin innebär också 

försiktighet och restriktioner kring att träffas i grupp - själva essensen av vad föreningslivet 

innebär. Sammantaget har matchningen av antalet deltagare hitintills inte levt upp till den 

målsättning som finns angiven i projektansökan. Samtidigt har projektet andra förtjänster, och 

tack vare det förarbete som genomförts också goda förutsättningar för en effektiv 

deltagarmatching, när förutsättningarna så småningom tillåter. 
 



Samordningsförbundet Finsam Kävlinge Lomma 

 

Förbrukade medel 
Delprojektens 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. 

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

 

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. 

 

Arbetsförmedlingen 
Som beskrivet under rubriken aktivitet, samverkar MIN-coach mer Arbetsförmedlingen kring 

individen som rör frågor kring främst extratjänster, nystartsjobb och intruduktionsjobb. 

 

Framgångsfaktorer 

Det finns en samsyn mellan Arbetsförmedlingen och coach kring individen och vilka insatser 

som behövs samverkas. Arbetsförmedlingen upplevs samarbetsvillig och lösningsorienterad. 

De är behjälpliga kring problem som uppstår i ärenden, och är flexibla i lösningen av dem. 

Tack vara samtyckesblanketten och den relation som knutits mellan coach och handläggare 

uppstår en positiv samverkanseffekt. Detta goda samarbete har banat väg för att 4 deltagare 

under andra tertial fått en anställning i form av extratjänst.   

 

Hinder 

Arbetsförmedlingen är under omvandling, vilket kan göra det svårt för utomstående att hålla 

sig uppdaterad kring myndighetens utformning, syfte och de regler som omgärdar insatserna 

för individen. Arbetsförmedlingen uppfattas kunna erbjuda många olika former av stöd och 

utbildningsinsatser, men kan för den utomstående vara svåra att greppa alla detaljer kring. 

Med tanke på att insatserna framstår som svårnavigerade för yrkesverksamma, framstår de 

inte desto mindre snåriga för den nyanlände. Men med hjälp av fortsatt god samverkan, 

kommer vi med säkerhet bli bättre bekanta med de möjligheter som Arbetsförmedlingen kan 

erbjuda. På så vis kommer också MIN-coachen att bli mer effektiv i sitt arbete med etablering 

av deltagaren.  

 

Vårdcentralen 
Som beskrivet under rubriken aktivitet, är Föreningslots och Vårdcentralen 

samverkanspartners, i syfte motivera nyanlända att engagera sig i föreningslivet. 

 

Framgångsfaktorer 

Det finns i grunden ett samförstånd mellan Vårdcentralen och Föreningslots, kring projektets 

syfte och mål. Samsynen gäller de positiva effekter kring ökad hälsa, språkträning och nätverk 

som vi tänker oss att engagemang i föreningslivet innebär. Vidare finns en samverkansrutin 

förankrad i vårdcentralens arbetsgrupp, och planerad aktivitet för deltagarmatching.   

 

Hinder 

Coronapandemin har dessvärre begränsat möjligheterna att genomföra de planerade 

aktiviteterna för samverkan. Här finns givetvis en förståelse för att vårdcentralen under 

nuvarande omständigheter behöver göra andra prioriteringar. Utmaningen är att trots detta 

hålla samarbetet levande, i väntan på att förutsättningarna för planerade aktiviteter är mer 

gynnsamma.  



Samordningsförbundet Finsam Kävlinge Lomma 

 

Processledarens lärdomar, erfarenheter och reflektioner 
 

MIN-modellen 
 

Vikten av personlig relation och helhetsperspektiv 

Under andra terital har vikten av det relationsskapande arbetet med deltagaren blivit än mer 

tydlig. Tidigare har vi tänkt att den goda relationen innebär ett slags skyddsnät kring 

individen, i de fall misstag sker, eller missförstånd uppstår på arbetsplatsen. Sker kontakten 

genuint mellan coach och deltagare, finns utrymme att inte bara be om hjälp, utan också att ta 

emot konstruktiv feedback. 

 

Det vi nu sett är att den personliga kontakten också möjliggör för en större förståelse om 

under vilka förutsättningar individen lever sitt liv. Först då kan coach få syn på 

omständigheter, som osynliga på ytan, hämmar individens inträde på arbetsmarknaden. 

 

Som exempel har coach arbetat med ett antal kvinnor med småbarnsfamilj. Tillsammans har 

de satt ord på personens motivation, pratat om den svenska arbetsmarknaden och om vikten 

av nätverk. De kan ha kommit fram till vilken yrkesbransch kvinnan är intresserad av och 

sedan lagt upp en plan för hur hon ska etablera sig där. Man är överens om hur man ska gå 

vidare i coachingen. 

 

Vid nästa möte kan det man överenskommit sedan tidigare varit som tillintetgjort. Kvinnan 

tvekar och är inte säker på om hon kan börja arbeta, med tanke på att hon förväntas vara 

hemma och ta hand om barnen. Tack vare den goda relationen har coach då kunnat få till ett 

annat möte, där även mannen i familjen deltar. Under det mötet har man pratat om vilka 

lösningar som är bäst för familjen på lång sikt, fördelarna med att kvinnan utbildar sig och 

arbetar, samt andra praktiska lösningar kring barnpassning. Efter detta har kvinnan 

återupptagit sina karriärmål och coachingen dit.  

 

MIN-coach som effektivt ”smörjmedel” 

En annan reflektion är den fördel som MIN-coach har i sin unika roll i socialförvaltningens 

verksamhet. Genom att själv inte ansvara för några myndighetsbeslut, har han en firare roll 

och fungerar som ett ”smörjmedel” i helheten individ, arbetsgivare, arbetsförmedling och 

socialförvaltning. Den friare rollen möjliggör att beskriva och förklara för deltagaren 

myndighetens olika beslut och arbetsgivarens perspektiv, med en coachande utgångspunkt, 

vilket tycks vara framgångsrikt. 

 

 

Föreningslots 
 

Föreningarnas mottaglighet för målgruppen 

Under kulturmötesutbildningen ombads föreningsrepresentanterna att reflektera kring ”vem 

som är den typiske föreningsmedlemmen” i sin respektive förening. Utöver diverse personliga 

egenskaper, nämndes att föreningsmedlemmen som oftast är infödd svensk. Anledningen till 

detta menade föreningsrepresentanterna bero på att Lomma är demografiskt homogent. Vi 

serdärför här ett fortsatt behov av att belysa den mångfald som utgör även Lommas 

kommuninvånare, även om merparten ännu inte hittat till föreningslivet. 

 

 



Samordningsförbundet Finsam Kävlinge Lomma 

 

I samband med att begreppet inkludering diskuterades, uttrycktes tankar från 

föreningsrepresentanter om att ”alla är redan välkomna, bara de sköter sig”. Vi vill utmana 

detta tankesätt, eftersom de förbiser en rad praktiska, ekonomiska, språkliga och kulturella 

trösklar som hindrar den nyanlände från att engagera sig i föreningslivet. 

Vi ser därför ett fortsatt behov av att stötta föreningarna till att tillsammans med 

föreningslotsen arbeta aktivt med inkludering av målgruppen. 

 

Ett hinder som föreningarna gett uttryck för är att de saknar verksamhet för nyanlända vuxna, 

då föreningsorganisationer är uppbyggda kring subventionerade kostnader för barn och 

ungdomsverksamhet. Av den anledningen kan det finnas vuxna deltagare som är intresserade 

av exempelvis basket, men som ändå inte blir aktuella för basketföreningen, då det helt enkelt 

inte finns tillräckligt med medlemmar i den ålderskategorin, för att motivera en sådan 

verksamhet. 

 

Först när det finns ett underlag av deltagare kan de vara möjligt att starta en sådan 

sammanslutning. Eventuellt kunde föreningslots på sikt samla ihop tillräckligt många 

deltagare för ett ”seniorlag”.  Nackdelen med det är att den gruppen bara skulle bestå av 

nyanlända, och de etableringsmässiga effekterna av insatsen skulle inte bli lika starka som om 

deltagarna vore aktiva i ordinarie verksamhet. 

 

Barnperspektivet 

I samband med att deltagarmatchningen kommit igång under andra tertial har tankar kring 

barnperspektivet blivit aktuellt. I de fall deltagaren har familj har Föreningslots 

återkommande mötts av frågeställningen; Vilken hjälp kan jag få för att mina barn ska 

etableras i föreningslivet? Denna frågeställning har även utvärderingsfirman Tranquist vittnat 

om, när de i sina fokusgruppintervjuer med våra deltagare, återkopplat att de önskar att även 

deras barn ska få tillgång till föreningslotsens hjälp.  

 

Sammantaget ser vi att deltagare med barn, av naturliga skäl, bär på en drivkraft av att i första 

hand se till sina barns utveckling och välbefinnande. Man ser helst att ens barn engagerar sig i 

en förening först, innan dess att man funderar på att börja själv. 

Ambitionen hos de nyanlända föräldrarna är tydlig, men för att barnen ska ges möjlighet att 

etableras i föreningslivet ser vi i huvudsak två hinder. 

 

- Brist på föreningslotsande vägledning, så som erbjuds nyanlända vuxna. 

- Brist på ekonomi att finansiera sitts barns aktivitet. 

 

Projektets målsättning är att nyanlända vuxna ska etableras i föreningslivet. För att nå detta 

mål ser vi en möjlighet att använda deltagares motivation kring sina barns aktivitet. Barnets 

etablering i föreningslivet skulle kunna vara ett delmål, som en förutsättning att nå det 

övergripande etableringsmålet för den nyanlände vuxne. 

 

Som exempel kan vi tänka oss en förälder vars barn får hjälp med lotsning och medlemsavgift 

för att börja på fotboll. Inom kort kommer föräldern att bjudas in att delta på föreningsmöte, 

träningar och matcher. På så vis inbegrips den vuxne deltagaren i ett föreningssammanhang 

där denne på ett naturligt sätt får språkträna och utveckla sitt nätverk. Effektmålet uppnås på 

så vis indirekt för den vuxne deltagaren. 
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Korrigering av processplan 
 

Föreningslots 
Med bakgrund av de reflektioner kring deltagares barn och föreningslivet, har vi skickat in ett 

beslutsunderlag och förfrågan till Finsams styrelse om justering av projektets målgrupp till att 

inkludera även barn. Förslaget syftar till att i förlängningen motivera den vuxne att också 

engagera sig i samma föreningar som deras barn är aktiva inom. 

 

Konkret handlar förslaget om förändring att: 

 

- Möjliggöra för Föreningslots att, kopplat till den vuxnes deltagande, arbeta med 

deltagarmatching för deltagares barn. 

 

- Möjliggöra för Föreningslots att använda budgeterad summa för medlemsavgifter att 

också bekosta deltagares barns föreningsaktivitet.  

 

Ett godkännande av förslaget skulle innebära en välbehövlig skjuts för projektet som helhet 

att nå målet om nyanländas etablering i föreningslivet. 

Övrig förändring 

Martin Harlenbäck valde i slutet på september, att av personliga skäl, avsluta sin anställning 

som projektets föreningslots. Martins ersättare, Sebastian Sanchez, påbörjar sin anställning 

den första december.  

 

MIN-modellen 
Det resultat som upparbetats hitintills tyder på att MIN-modellen är ett förtjänstfullt projekt, 

vars fortlevnad också nästa år skulle vara till värdefull för kommunens arbetslösa nyanlända 

och deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Ett antal individer har kommit in 

på arbetsmarknaden, men behöver fortsatt coaching och uppföljning för att säkerställa 

hållbarhet i resultatet. Vi ser gärna att MIN-modellen får möjlighet att fullfölja den 

ursprungliga projektplanen av helheten En del av samhället. Vidare ser vi ett behov av ut 

utförlig extern utvärdering av resultatet på lång sikt, resurser att implementera MIN-modellen 

som metod i ordinarie verksamhet. Av den anledningen har en ansökan om förlängning av 

projektet lämnats in till Finsam styrelse. 

 

 

 

 



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

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 131 172 123 251

Sociala avgifter 52 551 49 639

Övrigt

Utvärdering

  

ev övriga kostnade r     

Dator/mjukvara 19 798

Annat 83 10 595

    

  

Summa kostnader 203 604 183 485

BILAGA 1 Ekonomisk prognos - Föreningslots



T VT Ver.nr Ver.datum Uppdaterat Period Konto

B LO 17200018 2020-05-27 2020-05-27 202005 5112

B LO 17200018 2020-05-27 2020-05-27 202005 5020

B LO 17200022 2020-06-26 2020-06-23 202006 5110

B LO 17200022 2020-06-26 2020-06-23 202006 5112

B LO 17200022 2020-06-26 2020-06-23 202006 5020

B LO 17200022 2020-06-26 2020-06-23 202006 5111

B LO 17200026 2020-07-27 2020-08-03 202007 5111

B LO 17200026 2020-07-27 2020-08-03 202007 5020

B LO 17200026 2020-07-27 2020-08-03 202007 5110

B LO 17200026 2020-07-27 2020-08-03 202007 5521

B LO 17200026 2020-07-27 2020-08-03 202007 5112

B LO 17200026 2020-07-27 2020-08-03 202007 5522

B LO 17200029 2020-08-27 2020-08-25 202008 5110

B LO 17200029 2020-08-27 2020-08-25 202008 5112

B LO 17200029 2020-08-27 2020-08-25 202008 5020

B LO 17200029 2020-08-27 2020-08-25 202008 5111

B PR 17200020 2020-05-31 2020-05-29 202005 5612

B PR 17200020 2020-05-31 2020-05-29 202005 5911

B PR 17200024 2020-06-30 2020-07-02 202006 5612

B PR 17200024 2020-06-30 2020-07-02 202006 5911

B PR 17200027 2020-07-31 2020-08-04 202007 5612

B PR 17200027 2020-07-31 2020-08-04 202007 5911

B PR 17200031 2020-08-31 2020-09-01 202008 5612

B PR 17200031 2020-08-31 2020-09-01 202008 5911

T VT Ver.nr Ver.datum Uppdaterat Period Konto

B EH 72021301 2020-06-10 2020-07-07 202007 4531

B EH 72021302 2020-06-10 2020-07-07 202007 4531

B EH 72021279 2020-06-18 2020-07-07 202007 4531

B EH 72021280 2020-06-18 2020-07-07 202007 4531

B EH 72024185 2020-07-07 2020-07-27 202007 7613

B EH 72024832 2020-08-03 2020-08-25 202008 7613

B EH 72024833 2020-08-03 2020-08-25 202008 7613

B EH 72025143 2020-08-03 2020-08-25 202008 6280



Konto (T) Ansv Ansv (T) Proj Proj (T) Verks

Förändring semesterskuld 202 Kultur- och fritidschef 4716 Föreningslots 35201

Månadslön 202 Kultur- och fritidschef 4716 Föreningslots 35201

Utbetalt semester-, ferie- o uppehållsdagtillägg 202 Kultur- och fritidschef 4716 Föreningslots 35201

Förändring semesterskuld 202 Kultur- och fritidschef 4716 Föreningslots 35201

Månadslön 202 Kultur- och fritidschef 4716 Föreningslots 35201

Utbetald semester-, ferie- o uppehållslön 202 Kultur- och fritidschef 4716 Föreningslots 35201

Utbetald semester-, ferie- o uppehållslön 202 Kultur- och fritidschef 4716 Föreningslots 35201

Månadslön 202 Kultur- och fritidschef 4716 Föreningslots 35201

Utbetalt semester-, ferie- o uppehållsdagtillägg 202 Kultur- och fritidschef 4716 Föreningslots 35201

Skattefri bilersättning 202 Kultur- och fritidschef 4716 Föreningslots 35201

Förändring semesterskuld 202 Kultur- och fritidschef 4716 Föreningslots 35201

Skattepliktig bilersättning 202 Kultur- och fritidschef 4716 Föreningslots 35201

Utbetalt semester-, ferie- o uppehållsdagtillägg 202 Kultur- och fritidschef 4716 Föreningslots 35201

Förändring semesterskuld 202 Kultur- och fritidschef 4716 Föreningslots 35201

Månadslön 202 Kultur- och fritidschef 4716 Föreningslots 35201

Utbetald semester-, ferie- o uppehållslön 202 Kultur- och fritidschef 4716 Föreningslots 35201

Beräknat PO semesterskuldförändring 202 Kultur- och fritidschef 4716 Föreningslots 35201

PO utbetald lön 202 Kultur- och fritidschef 4716 Föreningslots 35201

Beräknat PO semesterskuldförändring 202 Kultur- och fritidschef 4716 Föreningslots 35201

PO utbetald lön 202 Kultur- och fritidschef 4716 Föreningslots 35201

Beräknat PO semesterskuldförändring 202 Kultur- och fritidschef 4716 Föreningslots 35201

PO utbetald lön 202 Kultur- och fritidschef 4716 Föreningslots 35201

Beräknat PO semesterskuldförändring 202 Kultur- och fritidschef 4716 Föreningslots 35201

PO utbetald lön 202 Kultur- och fritidschef 4716 Föreningslots 35201

Konto (T) Ansv Ansv (T) Proj Proj (T) Verks

Verksamhetsbidrag 202 Kultur- och fritidschef 4716 Föreningslots 35201

Verksamhetsbidrag 202 Kultur- och fritidschef 4716 Föreningslots 35201

Verksamhetsbidrag 202 Kultur- och fritidschef 4716 Föreningslots 35201

Verksamhetsbidrag 202 Kultur- och fritidschef 4716 Föreningslots 35201

Föreningsavgifter ex medlemsavgifter i branschorg 202 Kultur- och fritidschef 4716 Föreningslots 35201

Föreningsavgifter ex medlemsavgifter i branschorg 202 Kultur- och fritidschef 4716 Föreningslots 35201

Föreningsavgifter ex medlemsavgifter i branschorg 202 Kultur- och fritidschef 4716 Föreningslots 35201

Vatten och avlopp 202 Kultur- och fritidschef 4716 Föreningslots 35201



Akt Obj Mp Text Belopp Resk.nr Resk.nr (T)

8600 Lön från Personec 3 743,25 Lönekostnad

8600 Lön från Personec 34 500,00 Lönekostnad

8600 Lön från Personec 1 878,57 Lönekostnad

8600 Lön från Personec -12 366,03 Lönekostnad

8600 Lön från Personec 20 210,00 Lönekostnad

8600 Lön från Personec 14 490,00 Lönekostnad

8600 Lön från Personec 7 790,32 Lönekostnad

8600 Lön från Personec 26 709,68 Lönekostnad

8600 Lön från Personec 1 043,65 Lönekostnad

8600 Lön från Personec 92,50 Lönekostnad

8600 Lön från Personec -5 218,41 Lönekostnad

8600 Lön från Personec 52,50 Lönekostnad

8600 Lön från Personec 1 043,65 Lönekostnad

8600 Lön från Personec -5 218,41 Lönekostnad

8600 Lön från Personec 26 709,68 Lönekostnad

8600 Lön från Personec 7 790,32 Lönekostnad

8600 SEM2:UKF Semesterskuld 1 465,48 Personalomkostnad

8600 LONH:Hög PO 40,15% 13 851,75 Personalomkostnad

8600 SEM2:UKF Semesterskuld -4 841,30 Personalomkostnad

8600 LONH:Hög PO 40,15% 14 686,30 Personalomkostnad

8600 SEM2:UKF Semesterskuld -2 043,01 Personalomkostnad

8600 LONH:Hög PO 40,15% 14 291,85 Personalomkostnad

8600 SEM2:UKF Semesterskuld -2 043,01 Personalomkostnad

8600 LONH:Hög PO 40,15% 14 270,78 Personalomkostnad

SUMMA PERSONALKOSTNADER 172 890,11

Akt Obj Mp Text Belopp Resk.nr Resk.nr (T)

8500 850,00 10612 ABF Malmö

8500 850,00 10612 ABF Malmö

8500 250,00 18105 ABF Malmö (Pg 4745801-3)

8500 275,00 18105 ABF Malmö (Pg 4745801-3)

8700 2 358,49 19682 Frisk i Lomma AB bg 5373-8852

8500 1 505,00 18105 ABF Malmö (Pg 4745801-3)

8500 1 760,00 18105 ABF Malmö (Pg 4745801-3)

8300 2 746,42 11901 VA SYD

ÖVRIGA KOSTNADER 10 594,91



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

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   378 259 331 783

Löner 280 516 231 536

Sociala avgifter 97 743 100 247

Övrigt

Utvärdering

  

ev övriga kostnade r     4 702

    

  

Summa kostnader 378 259 336 485

BILAGA 2 Ekonomisk prognos - MIN-Modellen



UNDERLAG FAKTURA FINSAM TERTIAL 2 PROJEKT 5540 MIN-MODELLEN

T VT VT (T) Ver.nr # Ver.datum Period Konto Konto (T) Ansv Proj Proj (T) Obj Text Belopp

B PR Periodiska automatkonteringar PO 17200020 162 2020-05-31 202005 5612 Beräknat PO semesterskuldförändring 372 5540 Finsam, MIN-modellen SEM3:SOC Semesterskuld 2 629,06

B PR Periodiska automatkonteringar PO 17200020 837 2020-05-31 202005 5911 PO utbetald lön 372 5540 Finsam, MIN-modellen LONH:Hög PO 40,15% 23 628,17

B LO Import Lön 17200018 1648 2020-05-27 202005 5112 Förändring semesterskuld 372 5540 Finsam, MIN-modellen Lön från Personec 6 715,34

B LO Import Lön 17200018 283 2020-05-27 202005 5020 Månadslön 372 5540 Finsam, MIN-modellen Lön från Personec 58 794,44

B LO Import Lön 17200018 958 2020-05-27 202005 5023 OB-ersättning 372 5540 Finsam, MIN-modellen Lön från Personec 55,30

B EH EFH Def bokföring ink.faktura 72017001 3 2020-05-22 202005 6414 Mobiltelefoner (drift) 372 5540 Finsam, MIN-modellen 202005 4 702,67 4 702,67
202005 96 524,98

B PR Periodiska automatkonteringar PO 17200024 305 2020-06-30 202006 5612 Beräknat PO semesterskuldförändring 372 5540 Finsam, MIN-modellen SEM3:SOC Semesterskuld 2 629,06

B PR Periodiska automatkonteringar PO 17200024 870 2020-06-30 202006 5911 PO utbetald lön 372 5540 Finsam, MIN-modellen LONH:Hög PO 40,15% 24 849,84

B LO Import Lön 17200022 2056 2020-06-26 202006 5112 Förändring semesterskuld 372 5540 Finsam, MIN-modellen Lön från Personec 6 715,34

B LO Import Lön 17200022 292 2020-06-26 202006 5020 Månadslön 372 5540 Finsam, MIN-modellen Lön från Personec 61 892,50

202006 96 086,74

B LO Import Lön 17200026 2012 2020-07-27 202007 5112 Förändring semesterskuld 372 5540 Finsam, MIN-modellen Lön från Personec -12 634,92

B LO Import Lön 17200026 1521 2020-07-27 202007 5111 Utbetald semester-, ferie- o uppehållslön 372 5540 Finsam, MIN-modellen Lön från Personec 17 039,35

B LO Import Lön 17200026 2534 2020-07-27 202007 5192 Övrigt ej arb tid (inkl militär/civilförsvar) 372 5540 Finsam, MIN-modellen Lön från Personec 919,75

B LO Import Lön 17200026 269 2020-07-27 202007 5020 Månadslön 372 5540 Finsam, MIN-modellen Lön från Personec 43 149,54

B LO Import Lön 17200026 1155 2020-07-27 202007 5110 Utbetalt semester-, ferie- o uppehållsdagtillägg 372 5540 Finsam, MIN-modellen Lön från Personec 2 282,61

B PR Periodiska automatkonteringar PO 17200027 135 2020-07-31 202007 5612 Beräknat PO semesterskuldförändring 372 5540 Finsam, MIN-modellen SEM3:SOC Semesterskuld -4 946,57

B PR Periodiska automatkonteringar PO 17200027 859 2020-07-31 202007 5911 PO utbetald lön 372 5540 Finsam, MIN-modellen LONH:Hög PO 40,15% 25 451,59

202007 71 261,35

B PR Periodiska automatkonteringar PO 17200031 1234 2020-08-31 202008 5911 PO utbetald lön 372 5540 Finsam, MIN-modellen LONH:Hög PO 40,15% 26 317,36 100 246,96

B PR Periodiska automatkonteringar PO 17200031 129 2020-08-31 202008 5612 Beräknat PO semesterskuldförändring 372 5540 Finsam, MIN-modellen SEM3:SOC Semesterskuld -5 416,73

B LO Import Lön 17200029 990 2020-08-27 202008 5110 Utbetalt semester-, ferie- o uppehållsdagtillägg 372 5540 Finsam, MIN-modellen Lön från Personec 2 408,98

B LO Import Lön 17200029 1293 2020-08-27 202008 5111 Utbetald semester-, ferie- o uppehållslön 372 5540 Finsam, MIN-modellen Lön från Personec 17 982,54

B LO Import Lön 17200029 259 2020-08-27 202008 5020 Månadslön 372 5540 Finsam, MIN-modellen Lön från Personec 45 156,07

B LO Import Lön 17200029 1749 2020-08-27 202008 5112 Förändring semesterskuld 372 5540 Finsam, MIN-modellen Lön från Personec -13 835,84 231 535,82
202008 72 612,38

336 485,45 336 485,45


