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Inledande sammanfattning 
 

Uppstartsfas 

Den första januari 2020 startades Finsamprojektet En del av samhället, i syfte att samordna 

och leverera etableringsfrämjande insatser för Lomma kommuns nyanlända invånare. Detta 

dels mot arbetslivet, genom MIN-coach, och dels mot föreningslivet, genom Föreningslots.  

 

Utgångspunkten för de två delprojekten var annorlunda från start och därmed också deras väg 

från uppstartsfas till genomförandefas. MIN-coach Abdirisak Hashi var sedan tidigare 

etablerad i kommunen och hade arbetat med arbetslivscoaching för nyanlända barn och unga. 

Genom projektet gavs han nu möjlighet att arbeta med nyanlända vuxna och därigenom också 

utvärdera arbetssättet MIN-modellen i större skala. Av denna anledning var startsträckan från 

uppstartsfas till genomförandefas relativt kort. 

 

Föreningslots Martin Harlenbäck behövde som ny medarbetare i Lomma kommun 

inledningsvis tid att orientera sig i kommunens kultur- och föreningsliv. Därutöver var rollen 

Föreningslots en ny funktion, vilket krävde tid att arbeta fram och sätta ramarna kring. Vägen 

från uppstartsfas till genomförandefas var således längre än den för MIN-coach.      

 

Genomförandefas  

Väl igång in på första tertial löpte arbetet på för MIN-coach som planerat. Föreningslots 

genomförde ett gediget arbete med att inventera kommunens föreningsbestånd, knyta nya 

kontakter och inrätta rutiner tillsammans med Vårdcentralen i Lomma och SFI för en smidig 

deltagarmatching. 

 

Under våren 2020 var Coronapandemin ett faktum, vilket kom att begränsa den allmänna 

rörelsefriheten och möjligheterna för människor att samlas i grupp. Effekterna för MIN-

coachs arbete har varit påtagliga, då arbetslösheten och konkurrensen om jobben ökat, i 

kombination med svårigheter att knyta kontakter med potentiella arbetsgivare på traditionellt 

vis. MIN-coachs aktiviteter har trots det i all väsentlighet kunnat genomföras så som planerat. 

För Föreningslots har de negativa effekterna varit desto mer påtagliga, eftersom majoriteten 

av föreningsverksamheten för vuxna varit tvungen att stänga ned. Dessutom har de vägarna 

via vårdcentralen i Lomma och SFI inte varit tillgängliga för att komma i kontakt med 

målgruppen så som planerat.  

 

Resultat 

Resultatet för MIN-coach har under det första projektåret levt upp till, och överträffat 

målsättningen om antalet deltagare i arbete, liksom andra stegförflyttningar mot 

arbetsmarknaden. 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 hade vid årsskiftet pågående coaching. 3 deltagare har genomgått MIN-modellen, 

men flyttat från kommunen innan dess att ett resultat uppnåtts. 
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Av orsaker beskrivna ovan, har det för Föreningslots hitintills inte varit möjligt att uppnå 

önskat resultat gällande deltagarmatching. Under första projektåret har Föreningslots träffat 

25 deltagare, varav 11 har lotsats in i föreningslivet.  

 

Däremot har delprojektet andra förtjänster och resultat kopplat till projektmålen. Under andra 

tertial genomfördes en kulturmötesutbildning i syfte att inspirera till arbete med inkludering 

och för föreningarna att reflektera kring sin egna tillgänglighet för målgruppen. 33 

representanter från 11 olika föreningar deltog. Under tredje tertial har denna utbildning följts 

upp och planering påbörjats för att genomföra ytterligare föreningsmöten under våren 2021. 

 

Utöver det har Föreningslots också arbetat med att ta fram matchningsunderlag och 

informationsmaterial till potentiella deltagare. Föreningslots har hållit i utbildningstillfällen på 

SFI i syfte att informera målgruppen om föreningslivets förtjänster. Arbete har lagts på att 

förankra Föreningslots som självklar del i det utbud som kommunens enhet för arbete och 

försörjning samverkar kring.  

 

Utvärdering  

Under tredje tertial presenterade Tranquist utvärdering en extern bedömning av projektets 

förtjänster och utvecklingsområden ditintills. På förtjänstsidan tryckte man på värdet av 

samarbetet mellan Föreningslots och MIN-coach, då funktionerna ”tillsammans fungerar som 

en brygga till föreningsliv, myndigheter och arbetsgivare”. Vidare beskrevs det 

relationsskapande arbete som bedrivs av MIN-coach ”fungera som ett smörjmedel kring 

individen”, vilket skapar ”bättre förutsättningar för personer i behov av samordnat stöd.”  

 

Vad det gäller utmaningar var Tranquists bedömning att insatserna är ”relevanta och 

välfungerande” men att de behöver förankras tydligare inom kommunen och tillsammans med 

samverkansparterna. De såg också ett behov av att utveckla en tydligare process kring 

implementering av insatserna efter projektets avslutande. 

 

Processkorrigering 

Med ovanstående bedömning i åtanke, utformades en ansökan gällande förlängning av 

delprojekt MIN-coach. Ansökan gällde fortsatt projektverksamhet mellan januari 2021 till och 

med maj 2022, vilket också beviljades. 

 

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. 

En ansökan lämnades också in gällande utökning av målgruppen för Föreningslots. 

Önskemålet gällde möjligheten att dels arbeta med lotsning för deltagares barn, samt att 

kunna använda projektmedel att bekosta också deltagares barns föreningsaktivitet. Ansökan 

beviljades på sin första punkt, men avslogs på den andra. 

 

Under tredje tertial sade Martin Harlenbäck, av personliga skäl upp sig från tjänsten som 

föreningslots, och Sebastian Sanchez Riveros tillträdde i hans ställe. 
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Aktiviteter 
Projektets huvudsakliga aktiviteter beskrivs, kopplat till projektmålen, i punktform nedan. 

Utförlig beskrivning av aktivitetens innehåll återfinns i respektive tertialrapports avsnitt för 

genomförda aktiviteter. 

 

MIN-Modellen 

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. 

Kopplat till dessa målsättningar har följande aktiviteter genomförts: 

 

Första tertial 

- Uppstart och projektplanering 

- Coaching av deltagare genom MIN-modellen 

- Relationsskapande arbete med potentiella arbetsgivare 

 

Andra tertial 

- Coaching av deltagare genom MIN-modellen 

- Relationsskapande arbete med potentiella arbetsgivare 

- Utökad samverkan med Arbetsförmedlingen Föreningslots och SFI 

 

Tredje tertial 

- Coaching av deltagare genom MIN-modellen 

- Relationsskapande arbete med potentiella arbetsgivare 

- Ansökan om förlängning av delprojekt MIN-modellen. 

 

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 deltagarmatching till föreningar.  

 

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

blir trygga i mötet med projektets målgrupp.” 

 

Kopplat till dessa målsättningar har följande aktiviteter genomförts: 

 

Första tertial 

- Inventering av och kontaktsökande arbete kommunens föreningsliv 

- Erfarenhetsutbyte med liknande projekt i andra delar av Skåne 

- Utforskning av kontaktytor med målgruppen och påbörjad deltagarmatching 
 

Andra tertial 

- Deltagarmatching 

- Kulturmötesutbildning 

- Samverkan med vårdcentralen Lomma, SFI och MIN-coach 
 

Tredje tertial 

- Tillsättande och introduktion av ny föreningslots 

- Arbete för ökad samverkan med enheten för Arbete och försörjning 

- Planering av föreningsworkshop 

- Ansökan om justering av målgrupp 
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Mål och resultatuppföljning 
 

MIN-modellen 
I projektansökan för delprojekt MIN-modellen är målsättningen formulerad enligt nedan: 
 

(…) det övergripande målet med projektet är att genomföra MIN-modellen för 92 deltagare. Av dessa 

92 deltagare är målsättningen att minst 28 ska uppnå självförsörjning en månad efter genomförd 

insats. För de resterande 64 deltagarna är målsättningen att en månad efter genomförd insats vara 

redo för MIN-modellen Steg 2, alternativt medverka i regelbundet sammanhang av språkträning.” 

 

I relation till denna målsättning har MIN-coach 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 hade vid årsskiftet pågående coaching. 3 deltagare har genomgått MIN-modellen, 

men flyttat från kommunen innan dess att ett resultat uppnåtts. I tabellen på nästa sida beskriv 

upparbetat resultat i detalj. 
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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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Föreningslots 
I projektansökan för Föreningslots är huvudmålsättningarna formulerad enligt följande: 
”Vi kommer anställa en föreningslots, som via vårdcentralen och socialförvaltningen kommer att 

få kontakt med målgruppen för deltagarmatching till föreningar” 

 

Och att: 

 

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

att de blir trygga i mötet med projektets målgrupp.”  

 

Kopplat till målsättningen om deltagarmatching har Föreningslots hitintills träffat 25 deltagare, 

varav 11 har lotsats in i föreningslivet. I tabellen nedan beskrivs matchningen i detalj. 
 

 

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 
 

Kopplat till målsättningen om utbildningar för föreningslivet har en Kulturmötesutbildning 

genomförts under andra tertial för 33 föreningsrepresentanter i 11 olika föreningar. Under tredje 

tertial påbörjades planeringen för en uppföljande föreningsutbildning till våren 2021. 
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Förbrukade medel 
Delprojektens upparbetade kostnader har under förta projektåret 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 
En del av samhället genomförs i samverkan med Arbetsförmedlingen och vårdcentralen i 

Lomma. 

 

Arbetsförmedlingen 
I projektets uppstartsfas upprättade MIN-coach och Arbetsförmedlingen en samtyckesblankett 

för informationsutbyte kring individen, gällande pågående insatser och aktivitet. Samtycket 

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

den arbetssökandes planering som upprättats tillsammans med Arbetsförmedlingen. 

Samtycket innebär också att MIN-coach kan stämma av frågor som rör extratjänster, 

arbetsmarknadsutbildning och nystartsjobb tillsammans med en individs handläggare. 

 

Framgångsfaktorer 

Under projektets gång har samverkan 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 vara krångliga, samt föränderliga över tid. Samarbetsparterna på 

Arbetsförmedlingen upplevs däremot väl pålästa och är hjälpsanna med att uppdatera MIN-

coach om förändringar som sker kring diverse regler och riktlinjer. 

 

Vårdcentralen i Lomma 
Föreningslots och Vårdcentralen i Lomma upprättade under projektets uppstartsfas en 

samverkansrutin för att informera och vägleda besökande vårdtagare, inom målgruppen, 

vidare till Föreningslotsen för deltagarmatching.   

 

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. 
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Processledarens lärdomar, erfarenheter och reflektioner 

Året 2020 kom att utvecklas på ett sätt så få hade kunnat förutse. En till en början lokal 

företeelse på en avlägsen kontinent, växte inom kort till en global pandemi. Det nya viruset 

och risken för smittspridning kom att påverka nära alla delar av samhället på ett eller annat 

sätt. Vad som till en början hoppades vara tillfälliga undantag, har i vissa avseenden blivit det 

nya normala. Begränsningarna i möjligheten att träffas så som vi är vana vid, har på gott och 

ont tvingat fram anpassningar och lösningar vi tidigare kanske inte trodde fanns.  

 

Lärdomarna från projektets första år kan därför sammanfattas i en rad frågor, frågor som 

förmodligen de flesta människor varit tvungna att ställa sig under pandemin.  

 

- Hur förhåller man sig konstruktivt till ständigt förändrade förutsättningar utom ens 

kontroll? 

 

- Hur gör man det bästa av besvärlig situation, trots att det inte kommer att bli som man 

tänkt sig från början? 

 

- Hur ska man förhålla sig till rådande läge och samtidigt planera för ljusare tider? 

 

Hur man än vänder och vrider på det har svaret visat sig i en devis, lika banal som träffsäker; 

håll i och håll ut.  

 

Erfarenheterna från projektåret 2020 visar att det går att förhålla sig konstruktivt till 

förändringar utom ens kontroll, och det genom att istället fokusera med vad man faktiskt har 

möjlighet att påverka. Det går att göra det bästa av ett besvärligt utgångsläge, så länge man 

inte klamrar sig fast vid tanken om hur det egentligen borde vara. Det går också att göra allt 

detta, samtidigt som man ser framåt och planerar för en annan tillvaro, fri från 

säkerhetsavstånd och munskydd.  

 

 

Korrigering av processplan 

Den huvudsakliga förändringen av processplanen för årsskiftet 2020 - 2021, gäller 

förlängningen av delprojekt MIN-modellen. Fortsatt finansiering har möjliggjort att En del av 

samhället kommer att kunna genomföras enligt sin ursprungsidé, med två parallella delprojekt 

som löper tillsammans över två år. Att medel även beviljats för en implementeringsfas av 

MIN-modellen under 2022:s första fem månader, har också inneburit goda förutsättningar att 

förvalta projektets förtjänster och göra dem hållbara över tid.  

 

 



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 



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


