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Inledande sammanfattning 
Under tredje tertial har arbetet i En del av samhället fortsatt med planerad aktivitet. På grund 

av rådande pandemi, har vissa av dessa aktiviteter begränsats i sitt utförande. En ny 

föreningslots har tillsats. Finsams styrelse har också beviljat förlängning av delprojekt MIN-

modellen fram till och med maj 2022, vilket klarlagt förutsättningarna för hela projektets 

fortsatta genomförande. 

 

Projektets aktiviteter under tredje tertial: 

 

MIN-modellen: 

 

• Coaching för deltagare genom MIN-modellen. 

 

• Relationsskapande arbete med potentiella arbetsgivare. 

 

• Ansökan om förlängning av delprojekt MIN-modellen. 

 

 

Föreningslots: 

 

• Tillsättande och introduktion av ny föreningslots. 

 

• Arbete för ökad samverkan med enheten för Arbete och försörjning. 

 

• Planering av föreningsworkshop. 

 

• Ansökan om justering av målgrupp. 

 

Lägesbild - Resultat 

Coronapandemin har liksom under föregående tertial inneburit begränsade förutsättningarna 

för delar av projektets genomförande. Aktiviteterna för MIN-coach har påverkats måttligt, 

medan Föreningslots arbete fortsättningsvis varit desto mer begränsat, särskilt i frågan om 

deltagarmatchning. 

 

MIN-coach har hitintills haft eller har pågående aktivitet för sammanlagt 55 deltagare. Av 

dessa 55 deltagare har nu: 

 

- 23 anställning genom timvikariat 

- 3 anställning genom extratjänst 

- 3 påbörjat en arbetsmarknadsutbildning 

- 1 praktikplats 

- 3 varit på arbetsintervju 

 

19 deltagare har pågående coaching. 3 deltagare har genomgått MIN-modellen, men flyttat 

från kommunen innan dess att ett resultat uppnåtts. 

 

Under hösten 2020 ökade smittspridningen av Covid-19, i vad som till vardags kom att kallas 

”den andra vågen”. Skärpta restriktioner från regeringen och folkhälsomyndigheten 

begränsade drastiskt möjligheterna för människor att samlas i grupp.  
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Till följd av detta stängde många föreningar helt eller delvis ned sina aktiviteter för vuxna.  

Detta skedde i samband med att dåvarande föreningslots, av personliga skäl sade upp sig, och 

nuvarande föreningslots kom att tillsättas. Kombinationen av dessa två händelser har inneburit 

att upparbetat resultat av deltagarmatchingen och utbildningar för föreningslivet under tredje 

tertial förblivit densamma som under andra tertial; 

 

Föreningslots har träffat 25 deltagare, varav 11 har lotsats in i föreningslivet.  

En kulturmötesutbildning har genomförts, där 33 representanter från 11 olika föreningar 

deltagit.  

 

Resultatet för tredje tertial är därför istället att en ny föreningslots introducerats i arbetet och 

de aktiviteter som genomförts för att säkerställa effektivitet i framtida deltagarmatching, så 

snart förutsättningarna tillåter. 

 

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

i relation till vad som angivits i projektansökan. 

 

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 aktiviteter utifrån temana motivation, 

information och nätverk. 

 

Under tredje tertial rapporterade arbetsförmedlingen att arbetslösheten nått ovanligt höga 

nivåer. I slutet av december 2020 låg arbetslösheten på 8,8 % på nationell nivå, den högsta 

siffran sedan 1997. Detta har i sin tur ökat konkurrensen om befintliga jobb, vilket också 

MIN-coach vittnat om i sitt arbete. Deltagare i projektets målgrupp har per definition en svag 

ställning på arbetsmarknaden och dessa konkurrerar nu i allt högre grad med nyligen friställda 

individer med större arbetslivserfarenhet och starkare Cv:n. Av denna anledning har det 

relationsskapande arbetet med arbetsgivare varit viktigare än någonsin, för att kunna bereda 

arbetstillfällen för målgruppen.  

 

Relationsskapande arbete med potentiella arbetsgivare. 

Det relationsskapande arbetet mellan coach och arbetsgivare är en förutsättning för MIN-

coach att lyckas med att etablera sina deltagare i arbetslivet. Genom goda relationer lär sig 

MIN-coach om arbetsgivarnas unika behov, och kan hitta invidanpassade lösningar för sina 

deltagare. Det öppnar också upp möjligheten för samtal om socialt ansvar för målgruppen och 

om möjligheten att göra utgöra en viktig och meningsfull del i en nyanländ individs 

etableringsprocess. 

 

 

 

 



Samordningsförbundet Finsam Kävlinge Lomma 

 

Coronapandemin har liksom under föregående tertial begränsat möjligheten till spontana, 

fysiska möten, vari mycket att det relationsskapande arbetet vanligt vis brukar ske. Arbete har 

därför lagts på att vara mer aktiv digitalt, så som på digitala nätverksträffar, Facebook och 

Linkedin. 

 

Ansökan om förlängning av delprojekt MIN-modellen. 

Under tredje tertial kunde vi genom en sammanfattning av dittills upparbetat resultat och den 

externa bedömningen av Tranquist utvärdering, dra slutsatsen att målgruppen skulle vara 

förtjänt av fortsatta projektinsatser. I november månad sammanställdes därför en ansökan om 

förlängning av projektet och lämnades över till Finsams styrelse. Ansökan gällde fortsatt 

projektverksamhet mellan januari 2021fram till och med maj 2022.  

 

I korthet innehöll ansökan fyra olika målsättningar och aktiviteter: 

• Att genomföra coaching genom MIN-modellen för ytterligare 52 deltagare.  

• Att slutföra utvärderingen av MIN-modellen och hållbarheten av dess effekter över tid.  

• Att fördjupa samarbetet mellan MIN-coach, Föreningslots och samverkansparterna.  

• Att fortbilda förvaltningens kollegor i modellen och implementera arbetssättet i ordinarie verksamhet. 

Den 24 november 2020 beviljade Finsams styrelse förläningsansökan enligt ovan. 

 

Aktiviteter Föreningslots 
 

I projektbeskrivningen för föreningslots formuleras en målsättning att: 

 

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

att få kontakt med målgruppen för deltagarmatching till föreningar” 

 

Kopplat till denna målsättning har följande aktiviteter genomförts: 

 

Ny Föreningslots  

Den 1 december 2020 tillträdde Sebastian Sanchez Riveros tjänsten som ny Föreningslots i 

projektet. Detta efter att föregående Föreningslots Martin Harlenbäck, av personliga skäl, 

lämnat tjänsten den siste oktober. 

 

Sebastian har bakgrund som statsvetare och har tidigare arbetat med strategisk samverkan i 

frågor som rör integration, civilsamhälle och kultur-och fritid i Landskrona kommun.  

 

För att introducera Sebastian i tjänsten som föreningslots har det hållits uppstarts och ”lära-

känna möten” i arbetsgruppen, Enheten för arbete och försörjning och medarbetare på Kultur- 

och fritidsförvaltningen. Informationsmaterial till samverkanspartner och potentiella deltagare 

har uppdaterats. Tid har lagts på att sätta sig in i föregående föreningslots arbete, samt att 

kontakta och följa upp tidigare insatser för deltagare och representanter från föreningslivet.  

 

Fördjupad samverkan med Enheten arbete och försörjning 

Den ursprungliga tanken i projektet har varit att Föreningslots ska komma i kontakt med 

målgruppen via samverkan med vårdcentralen i Lomma, SFI och Enheten för arbete och 

försörjning. I och med rådande pandemi har vägarna för deltagare genom varken 

vårdcentralen i Lomma eller SFI varit tillgängliga. 
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Fokus har därför istället legat på fördjupad samverkan med Enheten för arbete och försörjning 

för att föreningslots därigenom ska nå målgruppen. 

 

Bosättningsteamet, som är en del av enheten för arbete och försörjning, ansvarar för 

mottagandet av kommunens alla nyanlända vuxna och familjer. Arbetet med etableringen av 

denna målgrupp följes av en ”tidslinje”- en checklista av hållpunkter för den nyanlände att 

genomgå under etableringsprocessen. Kontakt med kommunens föreningslots, blev under 

tredje tertial en del av hållpunkterna på denna tidslinje. Information om föreningslots ingår 

numera också i den så kallade ”boendepärmen”, ett samhällsorienterande material som ges till 

samtliga nyanlända. Informationen om detta följs upp tillsammans med Föreningslots, 

Bosättningsteamet och den nyanlände, enligt en nyligen inrättad samverkansrutin. En 

målsättning om hänvisning av deltagare från Bosättningsteamet, till Föreningslots är också 

införd i verksamhetens enhetsplan för 2021. På så vis säkerställs att alla nyanlända i Lomma 

kommun informeras och erbjuds föreningslots insatser, som en naturlig del 

etableringsprocessen.  

 

Föreningsworkshop 

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.” 

 

Kopplat till denna målsättning genomfördes det i projektets andra tertial två 

utbildningskvällar för 33 föreningsrepresentanter från 11 olika föreningar.  

Dessa två träffar syftade till att inspirera föreningsrepresentanterna till att arbeta med 

inkludering och för föreningarna att reflektera kring sin egna tillgänglighet för målgruppen.  

 

Nästa steg i planeringen är nu att under våren 2021 följa upp detta med en digital workshop 

där föreningsrepresentanter kopplas samman med olika funktioner i kommunen, så som 

Föreningslots, MIN-coach, bosättningsteam och kommunikatör. Syfte är att stämma av 

föreningarnas behov i inkluderingsarbetet, och i en medskapande anda tillsammans formulera 

de stöd kommunen och föreningslivet kan erbjuda målgruppen på sin väg till etablering.  

 

Språkcafé 

Föreningslots har arbetat för att utveckla ett språkcafé tillsammans med ABF, Svenska kyrkan 

och Röda korset. Målsättningen är att ha en verksamhetsstruktur på plats, redo att sätta igång 

så snart förutsättningarna i pandemiläget tillåter.  

 
Ansökan om justering av målgrupp 

I november 2020 lämnades en ansökan in till Finsams styrelse gällande justering av målgrupp 

för delprojekt Föreningslots. Ansökan gällde möjliggörandet för Föreningslots att: 

 

• Arbeta med föreningslotsande aktivitet för deltagares barn. 

• Använda avsatta projektmedel för att bekosta medlemsavgifter för deltagares barn. 

 

Syftet med denna justering var att underlätta för deltagare med barn att engagera sig i 

föreningslivet, kopplat till sina barns medverkan. Detta då det dels visat sig svårt att motivera 

deltagare att prioritera föreningslivet framför familjelivet, och dels för att majoriteten av 

föreningsaktiviteterna som erbjuds riktar sig till barn och unga- särskilt under pågående 

pandemi. 
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Ansökan beviljades på den första punkten, men avslogs på den andra. Det innebär att 

Föreningslots framledes kan arbeta med lotsning för deltagares barn, men inte att bekosta 

barnens medlemsavgifter.  

 

Resultat och måluppföljning  
 

MIN-modellen 
 

Målsättning 

I och med att förlängningsansökan godkändes gällande delprojekt MIN-modellen har 

resultatmålet kommit att anpassas till projektlängden. Den tidigare målsättningen om 

sammanlagt minst 40 deltagare i projektet är därför justerad till en målsättning om 

sammanlagt minst 92 deltagare till och med slutet av maj 2022.    

 

Enligt projektbeskrivningen förväntas av dessa 92 deltagare ett resultat om minst: 

 

- 28 timvikariat 

- 6 extratjänster 

- 58 deltagare som mottagit MIN-coaching och gjort stegförflyttning på arbetsmarknaden 

 

Resultat 

MIN-coach har hitintills haft eller har pågående aktivitet för sammanlagt 55 deltagare. Av 

dessa 55 deltagare har nu: 

 

- 23 anställning genom timvikariat 

- 3 anställning genom extratjänst 

- 3 påbörjat en arbetsmarknadsutbildning 

- 1 praktikplats 

- 3 varit på arbetsintervju 

 

19 deltagare har pågående coaching. 3 deltagare har genomgått MIN-modellen, men flyttat 

från kommunen innan dess att ett resultat uppnåtts. 

 

Tabellen på nästa sida beskriver i detalj upparbetat resultat hitintills för dessa deltagare. 
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Resultat deltagare Steg 2  Resultat deltagare Steg 1 

  
Timvikariat inom 

   
MIN-modellen 

1 Äldreboende  34 Coaching pågår 

2 Äldreboende  35 Coaching pågår 

3 Äldreboende  36 Coaching pågår 

4 Äldreboende  37 Coaching pågår 

5 Äldreboende  38 Coaching pågår 

6 Hemtjänst  39 Coaching pågår 

7 Hemtjänst  40 Coaching pågår 

8 Hemtjänst  41 Coaching pågår 

9 Hemtjänst  42 Coaching pågår 

10 Hemtjänst  43 Coaching pågår 

11 Hemtjänst  44 Coaching pågår 

12 Hemtjänst  45 Coaching pågår 

13 Hemtjänst  46 Coaching pågår 

14 Hemtjänst  47 Coaching pågår 

15 Hemtjänst  48 Coaching pågår 

16 Elevassistent skola  49 Coaching pågår 

17 Förskola  50 Coaching pågår 

18 Fastighetsskötare Peab  51 Coaching pågår 

19 Coop  52 Coaching pågår 

20 Skolbespisning   Flyttat 

21 Städfirma  53 Flyttat innan resultat uppnåtts 

22 Student Consult - 
bemanningsföretag 

 54 Flyttat innan resultat uppnåtts 

23 Svenska kyrkan  55 Flyttat innan resultat uppnåtts 

  
Extratjänst inom 

 

24 Kultur och fritid  

25 Kultur och fritid  

26 Förskola  

  
Arbetsutbildning 

 

27 Undersköterska  

28 Bussförare  

29 Elprogrammet  

  
Praktikplats 

 

30 Praktik som apotekare  

  
Övrigt 

 

31 Diskare men uppsagd  
32 Arbetsintervju McDonalds  

33 Intervju postnord  
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Resultat och måluppföljning 

 
Föreningslots 
 

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.” 

 

Liksom beskrivet i inledningen har höstens rådande pandemiläge i kombination med 

tillsättningen av en ny föreningslots förhindrat arbetet med att lotsa deltagare in i 

föreningslivet. Av den anledningen är upparbetat resultat avseende deltagarmatchingen 

densamma som under föregående tertial. 
 
I tabellen nedan redogörs för det 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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Däremot har projektet nått andra resultat, kopplat till målsättningen beskriven i avsnittets 

inledning, och som inte kan mätas genom antalet deltagarmatchningar. Genom ett arbete för 

ökad samverkan med Enheten för arbete och försörjning är vi på god väg att säkerställa att 

samtliga nyanlända kommuninvånare som uppbär ekonomiskt bistånd kopplas till 

föreningslots och informeras om vilket stöd denna kan erbjuda. Denna samverkan består 

konkret i: 

 

• Inkludering av föreningslots i Bosättningsteamet ”tidslinje”- ett program med 

hållpunkter för vad varje nyanländ ska ges insats kring. 

• Upprättad målsättning i Arbete och försörjnings enhetsplan om antalet nyanlända som 

ska hänvisas till föreningslots under 2021. 

• Inkludering av föreningslots i enhetens dokumentation kring gemensamma ärenden, i 

syfte att stämma av pågående insatser för målgruppen. 

• Uppdatering av informationsmaterial och kontaktuppgifter till föreningslots, vilket 

samtliga nyanlända tar emot i samband med ankomsten. 

  

 

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 vårdcentralen i Lomma. 

 

Arbetsförmedlingen 
MIN-coach och handläggare på Arbetsförmedlingen samverkar fortsättningsvis kring 

individen i frågor som gäller extratjänster, nystartsjobb och introduktionsjobb. Under tredje 

tertial har MIN-coach också börjat arbeta med att lotsa sina deltagare till en 

arbetsmarknadsutbildning, som sedan Arbetsförmedlingen godkänner. Genom att ha deltagit 

på Arbetsförmedlingens workshop kring arbetsmarknadsutbildningar, har MIN-coach ökat 

sina kunskaper kring utbudet av de olika utbildningarna som kan erbjudas målgruppen. 

 

Framgångsfaktorer 

Under projektets gång har relationerna mellan MIN-coach och Arbetsförmedlingens 

medarbetare stärkts. Kommunikationen mellan parterna flyter på väl, vilket innebär en 

smidighet och flexibilitet i handläggningen av ärenden. Det har inneburit en framgångsfaktor i 

exempelvis godkännandet av extratjänster, vilket ofta kräver gemensam handlingskraft och 

lösningsfokus.  

 

Hinder 

Reglerna kring bland annat extratjänster, arbetsmarknadsutbildningar och introduktionsjobb 

kan för utomstående framstå som krångliga, samt vara föränderliga över tid. 

Samarbetsparterna på Arbetsförmedlingen upplevs däremot väl pålästa och är hjälpsanna med 

att uppdatera MIN-coach om förändringar som sker kring diverse regelverk och riktlinjer. 
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Vårdcentralen 
Som beskrivet tidigare, finns en ambition att med vårdcentralen som samverkanspartner 

kunna hitta en väg att nå målgruppen och engagera dem i föreningslivet. I och med rådande 

coronapandemi befinner sig detta samarbete på ett slags paus, i väntan på gynnsammare 

förutsättningar. Av den anledningen är framgångsfaktorerna respektive hindren i all 

väsentlighet desamma som under föregående tertial;  

 

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. 

 

Processledarens lärdomar, erfarenheter och reflektioner 
 

MIN-modellen 

Coronapandemin har bidragit till den högsta arbetslösheten sedan 1997 och konkurrensen om 

lediga arbetstillfällen har på kort tid ökat. I sämre tider råder ett hårdare klimat på 

arbetsmarknaden och arbetsgivarnas riskbenägenhet minskar. Projektets målgrupp, nyanlända 

med låg arbetslivserfarenhet, konkurrerar nu med nyligen friställda individer med både 

utbildning och erfarenhet.  Färre arbetsgivare har därför möjlighet att ge personer med relativt 

svaga CV:n en chans att visa sina förmågor.  

 

Målgruppens behov av nätverk är därför viktigare än någonsin och varför MIN-coach under 

tredje tertial nu utbildar deltagarna i sociala medier och olika nätverksappar. Dels lär sig 

deltagarna att marknadsföra sig över Facebook och Linkedin. Dels handlar det också om att 

bli bekväm med videokonferensappar så som Zoom, Teams och Skype, eftersom allt fler 

arbetsintervjuer numera förs på detta vis.   

 

Föreningslots 

Trots de begränsningar som Coronapandemin inneburit för delprojektet Föreningslots, har den 

också fört med sig flera positiva effekter. Genom att inte längre kunna träffas i grupp och 

skapa aktiviteter tillsammans på det sätt vi är vana vid, har vi också insett sårbarheten i att 

vara för sig själv.  

 

Genom begräsningarna i antalet aktiviteter som låter sig utföras har de flesta verksamheter 

slagit av på takten. Det har också inneburit mer tid för föreningarna att reflektera kring den 

egna rörelsen och inom vilka områden de kan utvecklas. Som för de flesta har pandemin 

tvingat fram anpassningar som tidigare ansågs omöjliga och man har på riktigt behövt tänka i 

nya banor. Detta innebär för Föreningslots del ett gynnsamt utgångsläge när det gäller 

kommande föreningsworkshop, eftersom det nu finns tid och möjlighet att utveckla nya 

samverkansformer kring målgruppens etablering i föreningslivet. 



Samordningsförbundet Finsam Kävlinge Lomma 

 

Korrigering av processplan 
Under tredje tertial har processplanen korrigerats på två tidigare nämnda punkter. 

 

• Förlängning av delprojekt MIN-modellen. 

• Deltagares barn inkluderad i målgruppen för Föreningslots. 

 

I och med dessa två korrigeringar, framförallt gällande förlängning av delprojekt MIN-

modellen, finns nu förutsättningarna på plats att genomföra och avsluta etableringsinsatserna 

enligt den ursprungliga processplanen. Vi kan med andra ord arbeta vidare så som det var 

tänkt enligt den första projektansökan från november 2019, där de två delprojekten löper 

gemensamt över en tvåårsperiod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 1 - Ekonomisk prognos Föreningslots
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 131 172 123 251 115 086 369 509

Sociala avgifter 52 551 49 639 46 134 148 324

Övrigt

Utvärdering

  

ev övriga kostnade r     

Dator/mjukvara 19 798 19 798

Annat 83 10 595 37 759 48 437

    

  

Summa kostnader 203 604 183 485 198 979 586 068

Avrapportering av upparbetade kostnader ske tertialvis 



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

Övriga kostnader

B EH 72031810 2019-09-24 2020-09-30 202009 4531 Bidrag till föreningar och stiftelser202 4716 Föreningslots 35201 8500

B EH 72031811 2019-09-24 2020-09-30 202009 4531 Bidrag till föreningar och stiftelser202 4716 Föreningslots 35201 8500

B EH 72031812 2019-09-24 2020-09-30 202009 4531 Bidrag till föreningar och stiftelser202 4716 Föreningslots 35201 8500

B EH 72031813 2019-09-24 2020-09-30 202009 4531 Bidrag till föreningar och stiftelser202 4716 Föreningslots 35201 8500

B EH 72031814 2019-09-24 2020-09-30 202009 4531 Bidrag till föreningar och stiftelser202 4716 Föreningslots 35201 8500

B EH 72031815 2019-09-24 2020-09-30 202009 4531 Bidrag till föreningar och stiftelser202 4716 Föreningslots 35201 8500

B EH 72031816 2019-09-24 2020-09-30 202009 4531 Bidrag till föreningar och stiftelser202 4716 Föreningslots 35201 8500

B EH 72031817 2019-09-24 2020-09-30 202009 4531 Bidrag till föreningar och stiftelser202 4716 Föreningslots 35201 8500

B EH 72031818 2019-09-24 2020-09-30 202009 4531 Bidrag till föreningar och stiftelser202 4716 Föreningslots 35201 8500

B EH 72031819 2019-09-24 2020-09-30 202009 4531 Bidrag till föreningar och stiftelser202 4716 Föreningslots 35201 8500

B EH 72031820 2019-09-24 2020-09-30 202009 4531 Bidrag till föreningar och stiftelser202 4716 Föreningslots 35201 8500

B EH 72027587 2020-08-24 2020-09-07 202009 7613 Föreningsavgifter ex medlemsavgifter i branschorg202 4716 Föreningslots 35201 8500

B EH 72030015 2020-09-01 2020-09-30 202009 7613 Föreningsavgifter ex medlemsavgifter i branschorg202 4716 Föreningslots 35201 8700

B EH 72033112 2020-10-02 2020-10-29 202010 7499 Övriga diverse tjänster202 4716 Föreningslots 35201 8200

B EH 72034431 2020-10-15 2020-10-30 202010 6414 Mobiltelefoner (drift)202 4716 Föreningslots 35201 8700

Personalkostnader

B LO 17200033 2020-09-25 2020-09-23 202009 5192 Övrigt ej arb tid (inkl militär/civilförsvar)202 4716 Föreningslots 35201 8600

B LO 17200033 2020-09-25 2020-09-23 202009 5020 Månadslön 202 4716 Föreningslots 35201 8600

B LO 17200033 2020-09-25 2020-09-23 202009 5110 Utbetalt semester-, ferie- o uppehållsdagtillägg202 4716 Föreningslots 35201 8600

B LO 17200033 2020-09-25 2020-09-23 202009 5111 Utbetald semester-, ferie- o uppehållslön202 4716 Föreningslots 35201 8600

B LO 17200033 2020-09-25 2020-09-23 202009 5112 Förändring semesterskuld202 4716 Föreningslots 35201 8600

B LO 17200037 2020-10-27 2020-10-28 202010 5111 Utbetald semester-, ferie- o uppehållslön202 4716 Föreningslots 35201 8600

B LO 17200037 2020-10-27 2020-10-28 202010 5112 Förändring semesterskuld202 4716 Föreningslots 35201 8600

B LO 17200037 2020-10-27 2020-10-28 202010 5020 Månadslön 202 4716 Föreningslots 35201 8600

B LO 17200037 2020-10-27 2020-10-28 202010 5110 Utbetalt semester-, ferie- o uppehållsdagtillägg202 4716 Föreningslots 35201 8600

B PR 17200035 2020-09-30 2020-10-01 202009 5612 Beräknat PO semesterskuldförändring202 4716 Föreningslots 35201 8600

B PR 17200035 2020-09-30 2020-10-01 202009 5911 PO utbetald lön 202 4716 Föreningslots 35201 8600



B PR 17200039 2020-10-31 2020-11-02 202010 5911 PO utbetald lön 202 4716 Föreningslots 35201 8600

B PR 17200039 2020-10-31 2020-11-02 202010 5612 Beräknat PO semesterskuldförändring202 4716 Föreningslots 35201 8600

B PR 17200039 2020-10-31 2020-11-02 202010 5911 PO utbetald lön 202 4716 Föreningslots 35201 8600

Personalkostnad: Rapport från lönesystemet

Felkonterad nyanställning (utan projekt) 202012 5020 - Månadslön 202 35201 8600

Felkonterad nyanställning (utan projekt) 202012
5112 - Förändring 

semesterskuld
202 35201 8600

Felkonterad nyanställning (utan projekt) 202012 5911 - beräknad



Text Belopp Resk.nr Resk.nr (T)

1 000,00 10282 Basketklubben Lobas

1 000,00 10328 Lommabuktens Seglarklubb

4 000,00 10411 Bjärreds optimistjolleklubb BOJK

4 000,00 10494 Simklubben Hajen

4 000,00 10497 Örestads golfclub

4 000,00 10554 Lomma tennisförening

1 000,00 11701 Lomma Folketshusförening

4 000,00 12174 IF Friskis & Svettis bg 5630-3118

4 000,00 13191 Lions Club Lomma

1 000,00 18501 Lomma Combat Jujutsu IF

4 000,00 19989 Lomma Sports Club

1 500,00 10384 Medborgarskolan

3 088,68 19682 Frisk i Lomma AB bg 5373-8852

1 021,28 10731 Lunds kommun (bg 226-2475)

150,00 10512 TeliaSonera Sverige AB, bg 824-3040

Summa 37 759,96

Lön från Personec 5 750,00

Lön från Personec 27 140,00

Lön från Personec 208,73

Lön från Personec 1 610,00

Lön från Personec 1 950,92

Lön från Personec -1 610,00

Lön från Personec 5 290,05

Lön från Personec 33 387,10

Lön från Personec -208,73

SEM2:UKF Semesterskuld 763,79

LONH:Hög PO 40,15% 13 935,56



LONH:Hög PO 40,15% 13 404,92

SEM2:UKF Semesterskuld 2 071,05

LONH:Hög PO 40,15% -730,22

37500,00

4068,75

16 689,85

Summa 161 221,77

Totalt 198 981,73



Bilaga 2 Ekonomisk prognos MIN-modellen
Bilaga till Uppföljning av insats med finansiellt stöd från Samordningsförbundet Kävlinge Lomma

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   378 259 331 783 381 472 1 091 514

Löner 280 516 231 536 280 077 792 129

Sociala avgifter 97 743 100 247 101 395 299 385

Övrigt 0 0 0 0

Utvärdering

  

ev övriga kostnade r     4 702 45 000 49 702

    

  

Summa kostnader 378 259 336 485 426 472 1 141 216

Budget/avrop beviljade medel



T VT VT (T) Ver.nr # Ver.datum Period Konto

B LO Import Lön 17200033 1265 2020-09-25 202009 5111

B LO Import Lön 17200033 1477 2020-09-25 202009 5112

B LO Import Lön 17200033 280 2020-09-25 202009 5020

B LO Import Lön 17200033 1152 2020-09-25 202009 5110

B PR Periodiska automatkonteringar PO 17200035 851 2020-09-30 202009 5911

B PR Periodiska automatkonteringar PO 17200035 178 2020-09-30 202009 5612

202009

B LO Import Lön 17200037 1260 2020-10-27 202010 5110

B PR Periodiska automatkonteringar PO 17200039 866 2020-10-31 202010 5911

B LO Import Lön 17200037 1430 2020-10-27 202010 5111

B PR Periodiska automatkonteringar PO 17200039 190 2020-10-31 202010 5612

B LO Import Lön 17200037 286 2020-10-27 202010 5020

B LO Import Lön 17200037 1681 2020-10-27 202010 5112

B PR Periodiska automatkonteringar PO 17200039 670 2020-10-31 202010 5911

202010

B LO Import Lön 17200040 285 2020-11-27 202011 5020

B LO Import Lön 17200040 1639 2020-11-27 202011 5112

B PR Periodiska automatkonteringar PO 17200043 36 2020-11-30 202011 5612

B PR Periodiska automatkonteringar PO 17200043 826 2020-11-30 202011 5911

B LO Import Lön 17200040 1390 2020-11-27 202011 5111

B LO Import Lön 17200040 1234 2020-11-27 202011 5110

202011

B LO Import Lön 17200045 2699 2020-12-23 202012 5192

B LO Import Lön 17200045 1982 2020-12-23 202012 5112

B LO Import Lön 17200045 1309 2020-12-23 202012 5110

B LO Import Lön 17200045 1618 2020-12-23 202012 5111

B LO Import Lön 17200045 298 2020-12-23 202012 5020

B EH EFH Def bokföring ink.faktura 72036742 1 2020-11-02 202012 7651

B PR Periodiska automatkonteringar PO 17200048 290 2020-12-31 202012 5612

B PR Periodiska automatkonteringar PO 17200048 858 2020-12-31 202012 5911

202012



Konto (T) Ansv Proj Text Belopp

Utbetald semester-, ferie- o uppehållslön 372 5540 Lön från Personec 4 802,00

Förändring semesterskuld 372 5540 Lön från Personec 1 369,52

Månadslön 372 5540 Lön från Personec 55 489,83

Utbetalt semester-, ferie- o uppehållsdagtillägg 372 5540 Lön från Personec 622,53

PO utbetald lön 372 5540 LONH:Hög PO 40,15% 24 457,12

Beräknat PO semesterskuldförändring 372 5540 SEM3:SOC Semesterskuld 536,17

87 277,17

Utbetalt semester-, ferie- o uppehållsdagtillägg 372 5540 Lön från Personec -622,53

PO utbetald lön 372 5540 LONH:Hög PO 40,15% 25 492,50

Utbetald semester-, ferie- o uppehållslön 372 5540 Lön från Personec -4 802,00

Beräknat PO semesterskuldförändring 372 5540 SEM3:SOC Semesterskuld 4 721,94

Månadslön 372 5540 Lön från Personec 63 493,16

Förändring semesterskuld 372 5540 Lön från Personec 12 061,16

PO utbetald lön 372 5540 LONH:Hög PO 40,15% -2 177,95

98 166,28

Månadslön 372 5540 Lön från Personec 55 454,25

Förändring semesterskuld 372 5540 Lön från Personec -452,04

Beräknat PO semesterskuldförändring 372 5540 SEM3:SOC Semesterskuld -176,97

PO utbetald lön 372 5540 LONH:Hög PO 40,15% 25 184,96

Utbetald semester-, ferie- o uppehållslön 372 5540 Lön från Personec 6 438,25

Utbetalt semester-, ferie- o uppehållsdagtillägg 372 5540 Lön från Personec 834,68

87 283,13

Övrigt ej arb tid (inkl militär/civilförsvar) 372 5540 Lön från Personec 9,57

Förändring semesterskuld 372 5540 Lön från Personec 6 811,21

Utbetalt semester-, ferie- o uppehållsdagtillägg 372 5540 Lön från Personec 101,18

Utbetald semester-, ferie- o uppehållslön 372 5540 Lön från Personec 756,87

Månadslön 372 5540 Lön från Personec 69 961,92

Kurser och konferenser 372 5540 202011 45 000,00

Beräknat PO semesterskuldförändring 372 5540 SEM3:SOC Semesterskuld 2 666,59

PO utbetald lön 372 5540 LONH:Hög PO 40,15% 28 438,06

153 745,40

426 471,98


