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Inledande sammanfattning 
Projektet En del av samhället är nu inne på sitt andra år och har under dess första tertial 

fortsatt enligt planerad aktivitet. Pågående coronapandemi och Folkhälsomyndighetens 

restriktioner kring fysiska möten, har lett till krav på anpassning och omställning i flera av 

aktiviteternas utförande. Under första tertial har också en handläggare från 

Arbetsförmedlingen kopplats till projektet, omfattandes 10 % av en heltid. 

 

Projektets aktiviteter under första tertial 2021: 

 

MIN-modellen 

 

• Coaching för deltagare genom MIN-modellen 

 

• Fördjupat relationsskapande arbete, med inriktning på hela familjer 

 

• Workshop i digital kompetens 

 

• Tillsättande av handläggare från Arbetsförmedlingen, 10 % 

 

 

Föreningslots 

 

• Deltagarmatching 

 

• Medskapande process – Samverkan för inkludering 

 

• Nystart av språkcafé 

 

• SFI och samhällsorientering 

 

• Folketshus – skapande verksamhet 

 

• RF-SISU – Prova på vecka 

 

 

Lägesbild resultat 
 

MIN-modellen 

Konkurrensen på arbetsmarknaden har till följd av coronapandemin blivit hårdare och 

arbetstillfällena färre. Möjligheterna för målgruppen nyanlända att kallas till intervju för 

ingångsyrken som i exempelvis butik eller restaurang, har därför varit mycket begränsade.  

Av den anledningen har delprojekt MIN-modellens fokus under årets första tertial istället 

legat på coaching kring extratjänster och arbetsmarknadsutbildningar. Denna satsning har gett 

resultat, då projektet har fått in fler deltagare i extratjänster och arbetsmarknadsutbildningar 

under detta tertial, jämfört med hela förra året. 
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MIN-coach hitintills haft eller har pågående aktivitet för sammanlagt 77 deltagare. Av dessa 77 

deltagare har nu: 

 

- 22 anställning genom timvikariat 

- 9 anställning genom extratjänst 

- 6 påbörjat en arbetsmarknadsutbildning 

- 2 praktikplats 

- 1 sommarjobb 

------------------------------------------------------------------------- 

- 33 pågående coaching 

- 4 flyttat innan resultat uppnåtts  

 

Föreningslots 

 

Deltagarmatching 

Liksom under föregående tertial har den pågående coronapandemi inneburit att i princip all 

föreningsverksamhet för vuxna satts på paus. Av den anledningen har en lotsning av 

målgruppen in i föreningslivet inte kunnat genomföras så som planerat. Föreningslots har 

istället arbetat med att följa upp insatsen för deltagare som matchats tidigare, samt knutit 

kontakt med ett antal nya deltagare, som förberedelse inför en framtida matchning.  

 

Föreningslots har hitintills arbetat med 36 deltagare:  

 

- 11 matchade in i föreningsaktivitet 

- 27 varvid kontakt är knuten och förbered inför framtida matchning 

------------------------------------------------------------------------- 

- + 11 barn till deltagare, som också fått stöd av Föreningslots 

 

Samverkan för inkludering – medskapande workshop 

Huvuddelen av Föreningslots resultat under årets första tertial ligger därav inte i 

deltagarmatchingen, utan i en rad andra processer som drivs av eller i samarbete med 

Föreningslots.  

 

Samverkan för inkludering är en workshopserie i syfte att öka samverkan mellan 

föreningslivet och olika aktörer inom Lomma kommun, med målsättningen om ökad 

inkludering av målgruppen. Workshopen har hitintills genomfört 2 av 3 planerade träffar, med 

30 deltagare från 22 olika aktörer. 

 

Övrigt 

Utöver ovanstående har Föreningslots aktivitet också inneburit arbete med: 

 

- Nystart av språkcafé 

- Föreningsorientering med SFI 

- Skapande verksamhet med Folketshus Lomma  

- Prova-på-vecka tillsammans med RF-SIFU-Skåne 

 

Resultat och aktivitet i detalj 

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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Delprojekt MIN-modellen: 

 

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. 

MIN-coach arbetat vidare med deltagare genom MIN-modellen. (Dokumentation av MIN-

modellens utformning och innehåll återfinns i projektbeskrivningen.) Under årets första tertial 

har de coachande insatserna anpassats till förutsättningarna under pågående coronapandemi. 

Detta har inneburit ett nytt fokus på extratjänster, arbetsmarknadsutbildningar och workshop i 

digitala verktyg för arbetssökande. 

 

Extratjänster och arbetsmarknadsutbildningar 

Allt fler deltagare har beviljats extratjänst eller en arbetsmarknadsutbildning. 

Framgångarna med extratjänster och arbetsmarknadsutbildningar kan kopplas till tre faktorer: 

 

• I och med att MIN-coach lyckats med tidigare extratjänster kopplat till stöd från MIN-

modellen, har upplägget fått ett gott rykte bland ett nätverk av arbetsgivare, som gärna 

vill ta emot fler deltagare genom denna anställningsform. 

 

• Genom en fördjupad samverkan med Arbetsförmedlingen, Lärcentrum och 

kommunens HR-avdelning, har handläggningen av extratjänster och 

arbetsmarknadsutbildningar blivit alltmer smidig. 

 

• Extratjänsterna individanpassas utifrån ett långsiktigt perspektiv, med tanken att 

insatsen inte bara ska lösa försörjning över ett år, utan också ge resultat på sikt. Av 

den anledningen läggs extratjänsterna upp om 51 % anställning och 49 % SFI. På så 

vis får deltagaren både yrkeserfarenhet inom sitt önskade område, praktisk 

språkträning och undervisning i svenska. Detta upplägg passar kvinnor i 

småbarnsfamilj särskilt bra, då möjliggör en balans mellan arbete och familj.  

Fördelen med detta upplägg är också att arbetsgivaren har möjlighet att anställa två 

deltagare istället för en, då de delar på behovet av en heltidstjänst.  

 

Workshop digital kompetens 

Under årets första tertial har MIN-coach undervisat deltagare i Teams, Skype, och Zoom för 

att öva på arbetsintervju genom digitala videomöten. Man har också gått igenom, LinkedIn, 

Facebook och andra plattformar för att bygga sitt nätverk och söka arbete. 

 

Relationsskapande arbete 

Under projektets gång har relationen med deltagarna fördjupats. MIN-coach har inte bara fått 

lära känna deltagaren, utan också deltagarens familjemedlemmar. När en deltagare kommit till 

arbete eller utbildning med hjälp av MIN-coach, har det väckt drivkraften också hos 

deltagarens familjemedlemmar att göra detsamma. På så vis har det skapats en framåtanda i 

familjen, när man på nära håll sett vilka möjligheter som finns. I nuläget finns i projektet 6 

familjer, vars familjemedlemmar coachas tillsammans i MIN-modellen. I tabellen nedan 

beskrivs detta arbete och resultat: 
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Familj Familjemedlem 

1 Mamma 
Timvikariat 

Pappa 
Extratjänst 

Dotter 
Sommarjobb 

Son 
Sommarjobb 

2 Mamma 
I coaching 

Pappa 
I coaching 

Son 
Extratjänst 

Son 
Extratjänst 

3 Mamma 
I coaching 

Pappa 
I coaching 

Dotter 
Timvikariat 

Son 
Timvikariat 

4 Mamma 
Extratjänst 

Pappa 
Extratjänst 

Har småbarn 

5 Mamma 
I coaching 

Pappa 
I coaching 

Har småbarn 

6 Mamma 
Arbetsmarknadsutbildning 

Pappa 
Extratjänst 

Har småbarn 

 

Arbetsförmedlare till projektet 

I april månad anslöt Sara Enochsson, handläggare på Arbetsförmedlingen, till projektet 

omfattandes 10 % av en heltidstjänst. Syftet med detta tillskott är för MIN-coach att snabbt 

och smidigt att kunna stämma av uppgifter kring deltagare som är inskrivna hos 

Arbetsförmedlingen. Detta underlättar särskilt arbetet med extratjänster, då skyndsam 

handläggning ofta är en förutsättning att få ett avtal på plats. Efter ett uppstartsmöte inom 

projektet beslutades att Sara ska finnas tillgänglig per mailkontakt alla dagar i veckan och att 

återkoppling ska ske senast dagen därpå. Vi behov av mer ingående avstämning kring detaljer 

i individärenden bokas telefontid. 

 

 

Aktiviteter Föreningslots 

 
Målgruppsorienterade insatser 
 

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: 

 

Deltagarmatching 

Den pågående coronapandemin har inneburit en paus för i stort sett all föreningsverksamhet 

som riktar sig till vuxna. Av den anledningen har en lotsning av målgruppen in i 

föreningslivet inte kunnat genomföras så som planerat. Föreningslots har istället arbetat med 

att följa upp insatsen för deltagare som matchats tidigare, samt knutit kontakt med ett antal 

nya deltagare, som förberedelse inför en framtida matchning. Detsamma gäller också ett antal 

barn, vars föräldrar är deltagare i projektet. 

 

I mötet med deltagarna upplevs intresset vara stort att få komma igång med en 

föreningsaktivitet. Detsamma gäller givetvis också de föreningar som Föreningslots håller 

kontakt med. Viljan att komma igång med deltagarmatchingen är därmed ömsesidig hos både 

deltagare och föreningsliv. 

Resultatet av deltagarmatchingen återfinns under rubriken Resultat-Föreningslots. 
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Språkcafé 

Innan coronapandemin drev kommunens bosättningsteam ett språkcafé tillsammans med 

Svenska kyrkan. Det senaste året har verksamheten legat nere. Under första tertial har 

Föreningslots tagit över samordnarollen för denna aktivitet.  

 

I och med att SFI numera hålls på distans och många andra naturliga mötesplatser för 

målgruppen är stängda, är behovet av ett språkcafé stort. Många deltagare utrycker att deras 

språkutveckling i svenska har hämmats kraftigt under pandemin. 

 

Föreningslots har därför hållit möten tillsammans med ABF, Svenska kyrkan, Röda korset, 

Bosättningsteamet och Lärcentrum om en nystart av Språkcafét.  

 

Svenska kyrkan och Röda korset, vars de flesta volontärer ingår i riskgruppen för Covid-19, 

har valt att avvakta sin medverkan tillsvidare. ABF har däremot, med stöd av Föreningslots, 

resurser och lokaler till att starta upp med en anpassad lösning redan i maj. Upplägget bygger 

på flera mindre samtalsgrupper om max 8 personer, till vilket man anmäler sig till på förhand. 

Med hjälp av Lärcentrum och Bosättningsteamet kommer information om aktiviteten att nå ut 

till målgruppen. På sikt finns en målsättning att använda Språkcaféet som ett forum för träffar 

kring olika specifika teman, så som föreningsliv, arbete, bostad, demokrati eller jämställdhet. 

Ett samarbetsavtal kring ovanstående är i skrivande stund på väg att slutas mellan Lomma 

kommun och ABF.  

 

 

Skapande verkstad Folkets hus 

Lomma Folkets hus är tillsammans med Föreningslots på god väg att starta upp en aktivitet 

kallad ”skapande verksamhet”. Verksamheten består av fem kvinnliga deltagare med intresse 

för textilhantverk. Tanken är att tillsammans driva en syjunta med fokus på återbruk och 

reparation av begagnade kläder. Kvinnorna kommer att bjudas in för uppstart av detta i maj 

månad. 

 

SFI 

Föreningslots har återupptagit föregående Föreningslots samarbete med kommunens SFI-

verksamhet. Samtal pågår om hur man på bästa sätt kan inkludera föreningslivet som ett ämne 

inom ordinarie undervisning. Detta både på kort sikt genom medverkan av Föreningslots på 

olika digitala lektionstillfällen, men också på lång sikt genom implementering av 

föreningslivet som ämne i själva läroplanen. 

 

RF-SISU Skåne 

Ett samarbete mellan RF-SISU Skåne och Föreningslots pågår kring att rekrytera föreningar 

till en prova på-vecka. Tanken är ett upplägg med fem kvällar i rad, med en föreningsaktivitet 

för varje kväll. Projektets deltagare får möjligheten att prova dessa olika aktiviteter, för att på 

så vis inspirera och möjliggöra ett mer informerat beslut vid val av framtida 

föreningsaktivitet. RF-SISU Skåne står för kostnaderna kring detta. Målsättning med uppstart 

i maj månad. 
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Föreningsorienterade insatser 
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 har en ny workshopserie drivits igenom: 

 

Samverkan för inkludering - Medskapande workshop 
Under årets första tertial har Föreningslots startat upp en ny workshopserie kallad Samverkan för 

inkludering. Syftet med denna serie är att underlätta och öka samverkan mellan Lomma kommun och 

aktörer inom idéburen sektor, för att tillsammans inkludera fler Lommabor in i föreningslivet.  

 

Serien drivs genom ett medskapande förhållningssätt, vilket innebär ett ledarskap med fokus på 

öppenhet, goda relationer och att samtliga deltagande bidrar till processen utifrån sina egna 

förutsättningar. Det handlar dels om att identifiera befintliga resurser och maximera dessa, men också 

om att deltagarna äger sin del av processen och tar ansvar för att driva den i mål. 

 

Genom att samtliga deltagare är medskapare utifrån sin kompetens och sitt ansvarsområde, ges 

förutsättningar att de samverkansformer man utvecklar tillsammans också blir hållbara på sikt. 

 

För att det medskapande förhållningssättet ska genomsyra hela processen, har innehållet i själva 

workshopstillfällena också tagits fram genom ett samarbete mellan Föreningslots, ABF och 

Socialförvaltningen. 

 

Träff 1 - 23/3  

Workshopseriens första träff hade ett 30-tal deltagande, med representanter från både idrotts och 

kulturföreningar, samt olika aktörer inom Lomma kommun. Fokus för denna träff vara att identifiera 

gemensamma utmaningar och att utforska möjligheterna att bemöta dessa tillsammans. 

 

Detta gjordes genom så kallad Impromptu networking, en slags dialogmetod för större grupper.  

 

Mötet resulterade att tre utmaningar identifierades: 

1) Brist på samverkan mellan föreningar och mellan föreningar och kommun. 

2) Svårigheter i att skapa engagemang för nya föreningsledare. 

3) Svårighet att nå nu ut / kommunicera med potentiella medlemmar. 

 

Träff 2 - 26/4 

Under processens andra träff arbetade vi vidare med de identifierade utmaningarna och konkretiserade 

fyra lösningar/aktiviteter för att bemöta dessa. Dessa fyra aktiviteter kallar vi för verktyg och de består 

i: 

- Föreningsdag 

- Makerspace 

- Metodutveckling av samverkan 

- En gemensam kommunikationsplattform 

 

Deltagarna ombads sedan att välja ett av dessa verktyg man önskar engagera sig vidare i, varpå fyra 

mindre arbetsgrupper skapades. 
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Planerad träff 3 - 25/5 

Den 25/5 hålls nästa planerade träff. Målsättningen är då att arbetsgrupperna ytterligare konkretiserar 

arbetet med sina verktyg, planerar insatser att genomföra och att det skrivs avtal för hur samverkan 

med dessa verktyg ska se ut framåt. Processen kommer sedan att följas upp löpande av Föreningslots 

under året. 

 

 

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 målsättning om 

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

sammanlagt minst 92 deltagare till och med 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 

 

I relation till denna målsättning har MIN-coach hitintills haft eller har pågående aktivitet för 

sammanlagt 77 deltagare. Av dessa 77 deltagare har nu: 

 

- 22 anställning genom timvikariat 

- 9 anställning genom extratjänst 

- 6 påbörjat en arbetsmarknadsutbildning 

- 2 praktikplats 

- 1 sommarjobb 

 

33 deltagare hade vid årsskiftet pågående coaching. 4 deltagare har genomgått MIN-modellen, 

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

beskrivs upparbetat resultat i detalj. 
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Resultat deltagare Steg 2  Resultat deltagare Steg 1 

 Timvikariat inom   MIN-modellen 

1 Äldreboende  41–73 Coaching pågår 

2 Äldreboende    

3 Äldreboende  74–77 Mottagit coaching, flyttat innan resultat 

4 Äldreboende    

5 Hemtjänst  

6 Hemtjänst  

7 Hemtjänst  

8 Hemtjänst  

9 Hemtjänst  

10 Hemtjänst  

11 Hemtjänst  

12 Hemtjänst  

13 Hemtjänst  

14 Hemtjänst  

15 Elevassistent grundskola  

16 Förskola  

17 Förskola  

18 Coop  

19 Peab  

20 Städfirma  

21 Svenska kyrkan  

22 Bemanningsföretag student Consulting  

  

Extratjänst inom 

 

23 Kultur och fritid  

24 Kultur och fritid  

25 Grundskolelärare  

26 Grundskolelärare  

27 Grundskolelärare  

28 Förskola  

29 Förskola  

30 Förskola  

31 Förskola  

  

Arbetsutbildning 

 

32 Undersköterska  

33 Undersköterska  

34 Undersköterska  

35 Undersköterska  

36 Busschaufför  

37 Elektriker  

   

 Praktikplats  

38 Skolbespisning  

39 Apotek  

   

 Sommarjobb  

40 Lomma kommun  
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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.” 

 
Såsom tidigare beskrivet, har rådande pandemi kraftigt begränsat möjligheterna att arbeta med 

deltagarmatching så som angivits i målsättningen för projektansökan.  

 

Föreningslots har under hitintills 36 deltagare:  

 

- 11 matchade in i föreningsaktivitet 

- 21 varvid kontakt är knuten och förbered inför framtida matchning 

- 4 som träffat föreningslots, men som ej svarar vid uppföljning 

------------------------------------------------------------------------- 

- + 11 barn till deltagare, som också fått stöd av Föreningslots 

 

I tabellen nedan redogörs för upparbetat resultat 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 - 32 Träffat Föreningslots och är redo för matchning  

  

33 - 36 Träffat Föreningslots, svarar ej vid uppföljning 

  

Barn till deltagande föräldrar 

1 Fått hjälp med bidrag från majblomman – finansierat medlemskap taekwondo 

2 Fått hjälp med bidrag från majblomman – finansierat medlemskap taekwondo 

3 Fått hjälp med bidrag från majblomman – finansierat medlemskap taekwondo 

4 Fått hjälp med bidrag från majblomman – finansierat medlemskap taekwondo 

5 Bjärred idrottsförening 

6 Bjärred idrottsförening 

7 Bjärred idrottsförening 

8 Träffat Föreningslots / ansökan om bidrag från majblomman pågår 

9 Träffat Föreningslots / ansökan om bidrag från majblomman pågår 

10 Träffat Föreningslots / ansökan om bidrag från majblomman pågår 

11 Träffat Föreningslots / ansökan om bidrag från majblomman pågår 
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Det står alltmer klart att projektets slutgiltiga resultat huvudsakligen kommer att kunna mätas i 

kvaliteten på de samverkansorienterade processer som genomförs tillsammans med föreningslivet, 

snarare än antalet deltagare nu matchade in i föreningar. Genom att sätta dessa samverkansformer nu 

under projekttiden, finns målsättningen om att skapa strukturer för en god deltagarmatching också på 

sikt efter projektets avslutande. 

 

En beskrivning av dessa processer finns sedan tidigare återgivet under rubriken Aktiviteter 

Föreningslots, på föregående sidor, men handlar i korthet om: 

 

- Nystart språkcafé 

- Samverkan SFI och Lärcentrum 

- Prova på vecka med RF-SISU Skåne 

- Skapandeverkstad med Lomma Folkets hus 

- Samverkan för inkludering – Medskapande workshop 

 

Workshopserien Samverkan för inkludering har genomfört 2 av 3 i nuläget planerade träffar. Under 

den första träffen deltog ett 30-tal aktörer, under träff två ett 20-tal. Dessa deltagare representerade 

följande verksamheter: 

 

 Föreningsliv  Lomma kommun 

1 Lomma / Bjärred tennisklubb 13 SFI Lärcentrum 

2 Svenska kyrkan Bjärreds församling 14 Bosättningsteamet 

3 Svenska kyrkan Lomma församling 15 Stationen 2.0 Fritidsgård 

4 Lomma Folkets hus 16 Centralen Fritidsgård 

5 Lomma Sports club 17 Arbetsmarknadskonsulent 

6 Lions klubb Lomma  18 Ledning Kultur och Fritid 

7 ABF 19 Ledning enheten Arbete och försörjning 

8 Röda korset Lomma  20 Öppenvården 

9 Friskis och Svettis Lomma 21 RF-SISU Skåne 

10 Örestads golfklubb 22 MIN-coach 

11 Boijk Bjärred 23 Handläggare Ekonomiskt bistånd 

12 GIF NIKE Fotbollsklubb   

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samordningsförbundet Finsam Kävlinge Lomma 

 

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 
Under årets första tertial har samverkan mellan Arbetsförmedlingen och MIN-coach 

fördjupats avseende två konkreta områden, vilka också utgör framgångsfaktorerna för 

samarbetet. 

 

Framgångsfaktorer 

 

1) Sedan april månad finns nu en handläggare kopplad till projektet om 10 % av en 

heltid. På så vis säkerställs en snabb och smidig handläggning i ärenden så som 

extratjänster och arbetsmarknadsutbildningar.  

 

2) Sedan början på första tertial medverkar MIN-coach i en operativ samverkansgrupp 

tillsammans med Arbetsförmedlingen och kommunens resurs- och lärcentrum. I detta 

forum lyfts individärenden i grupp, för att på så vis stämma av en gemensam planering 

av de insatser som ska leda till målet om självförsörjning. 

 

Hinder 

Med anledning av de två ovan nämnda samverkansformerna ses för närvarande inga större 

hinder i samarbetet mellan MIN-coach och Arbetsförmedlingen.  

 

Vårdcentralen 
Sedan projektets start har det funnits 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 i en svår sits. 

 

Framgångsfaktorer 
Det fanns från start ett samförstånd mellan Vårdcentralen och Föreningslots kring projektets syfte 

och mål. Samsynen gällde de positiva effekter kring ökad hälsa, språkträning och nätverk som vi 

tänker oss att engagemang i föreningslivet innebär. Vidare fanns där, innan coronapandemin, en 

etablerad samverkansrutin för hur vägledningen av deltagare in i projektet skulle genomföras.  

 

Hinder 
Coronapandemin har förhindrat all planerad samverkansinsats. Här finns givetvis en förståelse för 

att vårdcentralen under nuvarande omständigheter behöver göra andra prioriteringar. Under första 

tertial har också projektets samverkanspart hos Vårdcentralen avslutat sin tjänst och lämnat över 

till sin efterträdare, med vilken en ny kontakt skulle kräva en gemensam omstart- något som inte 

kan anses vara lämplig i nuläget. 

 

En samlad bedömning av rådande förutsättningar, gör att vi föreslår ett avslut av samverkan med 

Vårdcentralen inom ramen för detta projekt. Detta till förmån för projektets andra 

samverkansprocesser med RF-SISU Skåne, SFI, ABF med flera.  

 

Ett mer utförligt resonemang kring detta förslag återfinns i avsnittet korrigering av processplan. 
 

 



Samordningsförbundet Finsam Kävlinge Lomma 

 

Processledarens lärdomar, erfarenheter och reflektioner 
 

MIN-modellen 

Under årets första tertial har det blivit tydligt hur alltmer välinsatta målgruppen är i vilka olika 

arbetsmarknadsinsatser det finns för nyanlända, och på vilket sätt dessa kan upplevas gynna 

respektive missgynna dem, beroende på var i etableringsprocessen de befinner sig.  

 

Deltagare känner väl till sina rättigheter kring etableringstiden och hur länge de är berättigade 

etableringsstöd. Av den anledningen kan det finnas en skepsis kring att bryta 

etableringsperioden i förtid, då den upplevs vara en trygg inkomst.  

 

Här krävs att MIN-coach bemöter deltagares oro, och hittar sätt att motivera dem till att ta 

ansvar för sin språkutveckling, före etableringstiden är slut. Det kan göras genom att delta i 

olika insatser, så som extratjänst, arbetsmarknadsutbildning, praktik eller språkcafé. För att 

lyckas med detta motivationsarbete förutsätts en stark och tillitsfull relation mellan deltagare 

och MIN-coach. 

 

 

Föreningslots 

Coronapandemins negativa konsekvenser för målgruppens möjligheter till etablering och god 

psykosocial hälsa kan inte nog understrykas. Dels är möjligheter att utöva idrott eller ta del av 

kulturarrangemang, liksom för det flesta kraftigt begränsad. Men dels är personer i 

målgruppen som inte etablerat sig i samhället än mer beroende av offentliga mötesplatser 

inom bibliotek, fritidsgårdar, språkcafé och klassrumslektioner hos SFI.  

 

När aktiviteterna inom dessa verksamheter nu hålls stängt, är det fler deltagare som utrycker 

en frustration över att inte ha någonstans att mötas för att träffa svensktalande, språkträna och 

få vara del av ett sammanhang.   

 

Frustrationen märks givetvis av även hos föreningsrepresentanter, som inget hellre vill än att 

starta upp sin vuxenverksamhet igen. 

 

Mitt i detta ses också tydligt behovet för olika aktörer av att prata med varandra och bättre 

synka arbetet i sina verksamheter. Trots att Lomma är en relativt liten kommun, märks en 

brist på samverkan kring målgruppens tillgång till föreningslivet. Både vad det gäller mellan 

aktörer inom kommunen och föreningslivet, men också föreningarna sinsemellan. Många 

jobbar på, på sitt håll, utan att veta om vilket typ av liknande arbete som också andra utför 

samtidigt. 

 

Av den anledningen känns det givande att ha kommit igång med workshopprocessen 

Samverkan för inkludering, då den ser ut att öppna upp möjligheterna för just detta- en bättre 

samverkan kring målgruppen och föreningsfrågor i stort.  
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Korrigering av processplan 
Som beskrivet under avsnittet processplan har all planerad samverkansaktivitet mellan 

Föreningslots och Vårdcentralen Lomma omöjliggjorts i och med coronapandemin. Sedan 

april har en ny verksamhetschef efterträtt vår tidigare kontaktperson på vårdcentralen 

samtidigt som ett riksomfattande vaccinationsprogram är i full gång. Ännu finns inget 

slutdatum för när restriktionerna lättas och när vårdcentralen blir tillgänglig för besök igen, så 

som innan pandemin bröt ut.  

 

Parallellt detta har Föreningslots fördjupat samverkan med en rad andra aktörer. Det gäller 

bland annat workshop och språkcafé med ABF, prova på verksamhet med RF-Sisu Skåne, 

läroplan som del av SFI och skapandeverkstad med Folkets hus, för att nämna några.   

 

Av den anledningen föreslår vi ett avslut för samverkan med vårdcentralen, till förmån för 

fördjupning av samverkan med de andra aktörerna, där fler processer redan är igång.  

 



Finsam Kävlinge Lomma
Bilaga till Uppföljning av insats med finansiellt stöd från Samordningsförbundet Kävlinge Lomma
2021

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 169 419

Sociala avgifter 67 827

Övrigt

Utvärdering

  

ev övriga kostnade r     

Dator/mjukvara

Annat 2 184

    

  

Summa kostnader 239 430

BILAGA 1 Ekonomisk prognos - Föreningslots



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

B EH 72100042 2021-01-08 2021-01-19 202101 7613 202 4716 Föreningslots 35201 8700 365,00

B EH 72102462 2020-12-03 2021-02-11 202102 7613 202 4716 Föreningslots 35201 8600 1 819,00

Fakturor 2 184,00

B H1 80210199 2021-03-31 2021-03-31 202103 5112 202 4716 Föreningslots 35201 8600 omb.diff.sem.övertid P3 2021 214,24

B LO 17210000 2021-01-27 2021-01-25 202101 5020 202 4716 Föreningslots 35201 8600 Lön från Personec 37 500,00

B LO 17210000 2021-01-27 2021-01-25 202101 5112 202 4716 Föreningslots 35201 8600 Lön från Personec 4 068,75

B LO 17210004 2021-02-26 2021-02-25 202102 5020 202 4716 Föreningslots 35201 8600 Lön från Personec 37 500,00

B LO 17210004 2021-02-26 2021-02-25 202102 5112 202 4716 Föreningslots 35201 8600 Lön från Personec 5 045,25

B LO 17210008 2021-03-26 2021-03-24 202103 5112 202 4716 Föreningslots 35201 8600 Lön från Personec 5 045,25

B LO 17210008 2021-03-26 2021-03-24 202103 5020 202 4716 Föreningslots 35201 8600 Lön från Personec 37 500,00

B LO 17210012 2021-04-27 2021-04-23 202104 5020 202 4716 Föreningslots 35201 8600 Lön från Personec 37 500,00

B LO 17210012 2021-04-27 2021-04-23 202104 5112 202 4716 Föreningslots 35201 8600 Lön från Personec 5 045,25

B PR 17210002 2021-01-31 2021-02-01 202101 5612 202 4716 Föreningslots 35201 8600 SEM2:UKF Semesterskuld 1 592,92

B PR 17210002 2021-01-31 2021-02-01 202101 5911 202 4716 Föreningslots 35201 8600 LONH:Hög PO 40,15% 15 056,25

B PR 17210006 2021-02-28 2021-03-01 202102 5612 202 4716 Föreningslots 35201 8600 SEM2:UKF Semesterskuld 1 975,22

B PR 17210006 2021-02-28 2021-03-01 202102 5911 202 4716 Föreningslots 35201 8600 LONH:Hög PO 40,15% 15 056,25

B PR 17210010 2021-03-31 2021-03-31 202103 5612 202 4716 Föreningslots 35201 8600 SEM2:UKF Semesterskuld 2 059,09

B PR 17210010 2021-03-31 2021-03-31 202103 5911 202 4716 Föreningslots 35201 8600 LONH:Hög PO 40,15% 15 056,25

B PR 17210014 2021-04-30 2021-04-29 202104 5911 202 4716 Föreningslots 35201 8600 LONH:Hög PO 40,15% 15 056,25

B PR 17210014 2021-04-30 2021-04-29 202104 5612 202 4716 Föreningslots 35201 8600 SEM2:UKF Semesterskuld 1 975,22

Personalkostnader 237 246,19

SUMMA 239 430,19



Resk.nr Resk.nr (T) Anv

20086 SVENSKA NATURSKYDDSFÖRENINGEN AGRKON

20224 Haidari Mamlakat AGRKON

MARSEM

MARSEM

MARSEM

MARSEM

MARSEM

MARSEM

MARSEM

MARSEM

MARSEM

TRIGG

TRIGG

TRIGG

TRIGG

TRIGG

TRIGG

TRIGG

TRIGG



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   371 739

Löner 282 863

Sociala avgifter 88 876

Övrigt 0

Utvärdering

  

ev övriga kostnade r     

    

  

Summa kostnader 371 739

Bilaga 2.1 Ekonomisk prognos MIN-modellen



TVT (T) Ver.nr# Ver.datumPeriodKontoKonto (T) AnsvProj
B Import Lön 17210000 1872 2021-01-27 202101 5112 Förändring semesterskuld 372 5540

B Import Lön 17210000 1270 2021-01-27 202101 5110 Utbetalt semester-, ferie- o uppehållsdagtillägg 372 5540

B Periodiska automatkonteringar PO 17210002 1142 2021-01-31 202101 5911 PO utbetald lön 372 5540

B Import Lön 17210000 2462 2021-01-27 202101 5192 Övrigt ej arb tid (inkl militär/civilförsvar) 372 5540

B Periodiska automatkonteringar PO 17210002 221 2021-01-31 202101 5612 Beräknat PO semesterskuldförändring 372 5540

B Bokföringsorder - SOC Postback 82210016 2 2021-01-31 202101 3599 Övriga driftbidrag 372 5540

B Bokföringsorder - SOC Postback 82210016 3 2021-01-31 202101 1759 Övr upplupna intäkter 372 5540

B Import Lön 17210000 291 2021-01-27 202101 5020 Månadslön 372 5540

B Import Lön 17210000 1533 2021-01-27 202101 5111 Utbetald semester-, ferie- o uppehållslön 372 5540

B Ströfakturor kund 50141903 43 2021-01-29 202101 1759 Övr upplupna intäkter 372 5540

202101

B Bokföringsorder - SOC Postback 82210047 2 2021-02-28 202102 3599 Övriga driftbidrag 372 5540

B Bokföringsorder - SOC Postback 82210047 3 2021-02-28 202102 1759 Övr upplupna intäkter 372 5540

B Import Lön 17210004 1042 2021-02-26 202102 5023 OB-ersättning 372 5540

B Import Lön 17210004 1851 2021-02-26 202102 5112 Förändring semesterskuld 372 5540

B Import Lön 17210004 297 2021-02-26 202102 5020 Månadslön 372 5540

B Periodiska automatkonteringar PO 17210006 988 2021-02-28 202102 5911 PO utbetald lön 372 5540

B Periodiska automatkonteringar PO 17210006 213 2021-02-28 202102 5612 Beräknat PO semesterskuldförändring 372 5540

202102

B Bokföringsorder - SOC Postback 82210073 3 2021-03-31 202103 3599 Övriga driftbidrag 372 5540

B Bokföringsorder - SOC Postback 82210073 4 2021-03-31 202103 1759 Övr upplupna intäkter 372 5540

B Bokföringsorder - KL Postback 80210199 504 2021-03-31 202103 5112 Förändring semesterskuld 372 5540

B Periodiska automatkonteringar PO 17210010 937 2021-03-31 202103 5614 Beräknat PO kompskuldförändring 372 5540

B Bokföringsorder - KL Postback 80210199 229 2021-03-31 202103 5025 Förändring okomp övertid 372 5540

B Periodiska automatkonteringar PO 17210010 473 2021-03-31 202103 5612 Beräknat PO semesterskuldförändring 372 5540

B Periodiska automatkonteringar PO 17210010 1374 2021-03-31 202103 5911 PO utbetald lön 372 5540

B Import Lön 17210008 303 2021-03-26 202103 5020 Månadslön 372 5540

B Import Lön 17210008 1679 2021-03-26 202103 5112 Förändring semesterskuld 372 5540

202103

B Periodiska automatkonteringar PO 17210014 177 2021-04-30 202104 5612 Beräknat PO semesterskuldförändring 372 5540

B Periodiska automatkonteringar PO 17210014 886 2021-04-30 202104 5911 PO utbetald lön 372 5540



B Import Lön 17210012 1812 2021-04-27 202104 5112 Förändring semesterskuld 372 5540

B Import Lön 17210012 314 2021-04-27 202104 5020 Månadslön 372 5540

202104



Text Belopp Lön Sociala avgifter 31,42%
Lön från Personec 5067,62

Lön från Personec 211,75

LONH:Hög PO 40,15% 25566,13

Lön från Personec 1129,03

SEM3:SOC Semesterskuld 1983,97

5540, Finsam, MIN-modellen, 202101 -96294,3

5540, Finsam, MIN-modellen, 202101 96294,27

Lön från Personec 60755,12

Lön från Personec 1580,65

-426472 68 744,17 kr  21 599,42 kr   

-330178

5540, Finsam, MIN-modellen, 202102 -99510

5540, Finsam, MIN-modellen, 202102 99510,03

Lön från Personec 165,9

Lön från Personec 6822,45

Lön från Personec 64062,85

LONH:Hög PO 40,15% 25787,84

SEM3:SOC Semesterskuld 2670,99 71 051,20 kr  22 324,29 kr   

99510,03

5540, Finsam, MIN-modellen, 202103 -102705

5540, Finsam, MIN-modellen, 202103 102704,9

omb.diff.sem.övertid P3 2021 4906,07

OVT3:Soc övertidsskuld 6,55

omb.diff.sem.övertid P3 2021 16,73

SEM3:SOC Semesterskuld 4591,72

LONH:Hög PO 40,15% 24740,69

Lön från Personec 61620,66

Lön från Personec 6822,45 73 365,91 kr  23 051,57 kr   

102704,9

SEM3:SOC Semesterskuld 2670,99

LONH:Hög PO 40,15% 25246,22



Lön från Personec 6822,45

Lön från Personec 62879,75 69 702,20 kr  21 900,43 kr   

97619,41

-30343,4

282863,48 88 875,71 kr   


