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Inledande sammanfattning 
En del av samhället har under senaste tertial fortsatt planerad aktivitet genom de två 

delprocesserna MIN-modellen och Föreningslots. Här följer en kort sammanfattning över 

vilka insatser som genomförts sedan föregående tertialrapport.  

 

MIN-modellen 

 

• Coaching av individuella deltagare genom MIN-modellen. 

 

• Coaching av hela familjer. 

 

• Fokus på alternativa vägar in på arbetsmarknaden, så som arbetsmarknadsutbildning, 

nystartsjobb och extratjänst. 

 

 

Föreningslots 

 

• Deltagarmatching in i föreningslivet. 

 

• Samverkansorienterat arbete, i syfte att öka föreningslivets tillgänglighet för projektets 

målgrupp. 

 

 

Lägesbild resultat 
Här följer en kort sammanfattning av upparbetat resultat hitintills i projektet.  

 

 

MIN-modellen 
MIN-coach har hitintills haft eller har pågående aktivitet för sammanlagt 85 deltagare. Av dessa 

deltagare har nu: 

 

3  Tillsvidareanställning 

18  Extratjänst 

18  Timvikariat 

7  Arbetsmarknadsutbildning 

2  Visstidsanställning 

1  Nystartsjobb 

1  Praktikplats 

5   Sommarjobb 

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

26  Pågående coaching 

4  Flyttat innan resultat uppnåtts  
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Föreningslots 

 

Deltagarmatching 

Föreningslots har hitintills varit i kontakt med 49 individer, varav:  

 

24 matchats mot en eller fler föreningsaktiviteter. 

12 barn till deltagare fått hjälp att söka aktivitetsbidrag via Majblomman. 

13 har tackat nej till hjälp, eller redan varit föreningsaktiva. 

 

 

Samverkan för inkludering – medskapande workshop 

I syfte att öka föreningslivets tillgänglighet för projektets målgrupp, har den tredelade 

workshopserien Samverkan för inkludering genomförts, vilket resulterat i: 
 

o Ny-uppstart av språkcafé. 

 

o Uppstart av skapande verkstad Lomma Folkets hus. 

 

o En föreningsdag med prova-på verksamhet. 

 

o Samordning av en kommunikationsplattform för föreningslivet. 

 

o Underlag för samverkansbehov- Socialnämnden och Kultur och fritidsnämnden. 

 

 

Sammanfattning 

Arbetet med MIN-modellen har fortsatt enligt planering. Tack vara fokus på arbete med hela 

familjer har goda resultat uppnåtts med bland annat extratjänster, arbetsmarknadsutbildningar 

och sommarjobb.  

 

Gällande deltagares förväntade stegförflyttningar närmre målet om självförsörjning, är 

förutsättningarna goda att nå och överträffa de resultatmål som formulerats i projektansökan. 

  

Föreningslots arbete med deltagarmatching har fortsättningsvis begränsats av Corona-

pandemin och det faktum att föreningslivet inriktar sig främst på barn- och 

ungdomsverksamhet.  

 

Det har därför länge stått klart att delprojekt Föreningslots främsta förtjänster kommer att 

ligga i de samverkansorienterade arbete som syftar till att på kort och lång sikt öka 

inkludering av målgruppen in i föreningslivet. Inom detta område finns fler goda exempel att 

lyfta och som visar att man genom anpassningar efter rådande förutsättningar kan uppnå ett 

gott resultat – fortfarande i linje med projektets ursprungstanke. 

 

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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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.” 

 

Kopplat till denna målsättning har coaching genom MIN-modellen fortsatt enligt planering för 

målgruppen. Liksom under föregående tertial har ett allt större fokus lagts på att arbeta med 

coaching för hela familjer. Detta då det visat sig vara ett framgångsrikt upplägg, med flera 

positiva effekter. Genom att arbeta med flera familjemedlemmar samtidigt upplevs 

motivationen att lyckas bli särskilt stark, eftersom partners, föräldrar och barn på nära håll kan 

se varandra göra framsteg och därmed uppmuntra varandra att göra samma resa. Det kan börja 

med att mamman i en familj börjar på en extratjänst och att pappan i sin tur blir inspirerad till 

att förändra sin arbetslivssituation. Det kan uppmärksammas av barn i familjen, i åldern för att 

sommarjobba, som sedan coachas in till ett sådant.  

 

Sammanlagt har MIN-coach hitintills arbetat med 10 familjer, med ett resultat som beskrivs i 

tabellen nedan.   

 

Familj           
1  Mamma  Pappa Dotter  Son  
   Extratjänst I coaching Sommarjobb Sommarjobb  
            
2  Mamma Pappa Son Son  
   Coaching I Coaching Extratjänst Extratjänst  
            
3  Mamma Pappa Dotter    
   Extratjänst Visstidsanställning Sommarjobb    
            
4  Mamma Pappa Har småbarn    
   Extratjänst Extratjänst      
            
5  Mamma Pappa Har småbarn    
   Arbetsmarknadsutbildning Extratjänst      
            
6  Mamma Pappa Son    
   Arbetsmarknadsutbildning I coaching Timanställning    
            
7  Mamma Pappa Har småbarn    
   Extratjänst Arbetsmarknadsutbildning      
            
8  Mamma Pappa Har småbarn    
   Extratjänst I coaching      
            
9  Mamma Pappa Har småbarn    
   I coaching Extratjänst      
            
10  Mamma Pappa Son    
   I coaching I coaching Extratjänst    
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Extratjänster, nystartsjobb och arbetsmarknadsutbildningar 

Då arbetslösheten ökat i följd av Coronapandemin har också konkurrensen om jobben blivit 

tuffare. Under rådande omständigheter står sig projektets målgrupp relativt svag i denna 

konkurrens. MIN-coach har därför satsat på att hitta alternativa vägar in på arbetsmarknaden, 

så som extratjänster, nystartsjobb och arbetsmarknadsutbildningar.  

 

Sedan föregående tertial har ytterligare 9 deltagare kommit i extratjänst, ovanpå de 

föregående 9 som kommit i extratjänst tidigare i projektet. Samtliga av dessa 18 extratjänster 

har avtalats på så vis att deltagaren är på arbetsplatsen 51% och på SFI 49 %. Syftet med detta 

är att extratjänsten inte bara ska vara ett bidra till uppehälle för ett år, utan också utgöra 

effektivast möjliga språkträning för individen.  

 

Under sommaren meddelade Arbetsförmedlingen ett stopp för extratjänster, varpå MIN-coach 

skiftade fokus på att hitta nystartjobb. Under hösten meddelade Arbetsförmedlingen att man 

återigen öppnat upp för beviljande av extratjänster, dock i begränsad skala. 

 

 

 

Aktiviteter Föreningslots 

 
Deltagarmatching 
 

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 deltagarmatching genomförts, om än i en begränsad 

omfattning. Anledningen har, liksom tidigare tertial, varit att föreningslivet dels varit 

nedstängt på grund av coronapandemin och dels på grund av att föreningslivet som sådant 

främst är inriktat på barn- och ungdomsverksamhet. Som exempel finns många som vuxna 

som vill lära sig att simma, men som inte kan ansluta sig till simklubbens föreningsaktivitet, 

då det förutsätter simkunskaper på tävlingsnivå. Större möjligheter finns det däremot i 

matchningen av deltagare in i kultur- och intresseorganisationer, då medlemskap där sällan 

kräver samma förkunskaper och vars aktiviteter är mer allmänt inkluderande. 

 

Som komplement till deltagarmatchingen har Föreningslots hjälpt ett flertal barn till 

deltagande föräldrar att söka bidrag från Majblomman för att bekosta träningskläder, och 

därmed möjliggöra fortsatt engagemang i föreningslivet. Där barnen engagerar sig engagerar 

sig också dennes förälder. 

 

Samverkansorienterat arbete 
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 arbetet med den samverkansorienterade workshopen, som 

påbörjades under föregående tertial, nu avslutats. Workshopen hölls via teams vid tre tillfällen 
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under mars, april och maj. 23 aktörer från föreningslivet och Lomma kommun medverkade, 

beskrivna i tabellen nedan. 

 
 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   

 

 

Denna workshopserie har resulterat i följande verksamheter och insatser: 

 

Samordning av språkcafé 

Föreningslots har tillsammans med Svenska kyrkan, Strandkyrkan, ABF, Röda korset, 

Biblioteket i Lomma återstartat verksamhet för språkcafé. Cafét håller öppet onsdagar i 

Lomma och varannan tisdag i Bjärred. 

 

Uppstarten var något trög, då cafét i början hade få besökande, särskilt i Bjärred. Ett omtag 

gjordes att informera målgruppen om verksamheten, både genom affischering, på Facebook 

och via sms. I skrivande stund var uppslutningen på det senast genomförda språkcaféet 

mycket bra, då 19 vuxna, 7 barn och 6 volontärer deltog.  

 

Man söker nu efter volontärer för barnpassning, samt arbetar med frågeställning kring hur 

man säkerställer att så många deltagande som möjligt är vaccinerade. 

 

Skapande verkstad – Folketshus Lomma 

En verksamhet kallad Skapande verkstad har startats i regi av Folkets hus Lomma. 

Verksamheten är inriktad på textilhantverk och består av sex kvinnor ur projektets målgrupp. 

Föreningen träffas sedan hösten nu en gång i veckan på fredagar. Målsättningen är att på sikt 

knyta verksamheten till andra delar av Folket hus Lomma, då till exempel genom att sy kläder 

till teaterensemblen. 

 

Föreningsdag 18 september 

Den 18 september höll Friskis och svettis tillsammans med rotaryklubben ett hinderlopp vid 

Lomma strand. Ca 400 löpare var anmälda. I samband med detta hölls en föreningsdag och 

prova-på-verksamhet, med åtta deltagande föreningar, i syfte informera och locka nya 

medlemmar.  
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Samordning av Facebookgrupp 

Föreningslots har samordnat arbetet med en föreningsgemensam Facebookgrupp. Syftet är att 

kommunicera med potentiella medlemmar och internt inom kommunens föreningsliv. Frisks 

och svettis, Skånska trädgårdsföreningen, Röda korset, Lomma Folkets hus, 

Släktforskningsföreningen, ABF och Lommas kampsportföreningar är engagerande i detta 

projekt. 

 

SFI och samhällsorientering 

Föreningslots har haft som målsättning att samverka med SFI och samhällsorientering i syfte 

att nå ut till målgruppen gällande möjligheterna till etablering genom föreningsengagemang.  

Dock har digitaliseringen av SFI-undervisningen enligt uppgift krävt mycket tid. Samtidigt 

har SFI-verksamheten drabbats av flera sjukskrivningar bland medarbetarna. Detta 

tillsammans har medfört att samverkan med Föreningslots inte har kunnat prioriteras under 

detta tertial. Det är först nu till hösten som kontakten med SFI har kunnat återupptas, och 

planering sker kring en informationsbroschyr kring föreningslivet som ska spridas bland 

eleverna på skolan.  

 

 

Ökad medvetenheten kring vikten av samverkan på strategisk nivå 

Under workshopserien Samverkan för inkludering ökade medvetenheten kring vikten av 

samverkan på strategisk nivå. Konkret har det inneburit en rad förslag, för respektive 

förvaltningars ledningsgrupper att ta ställning till. Dessa är följande: 

 

• Förslag framtaget på hur Socialnämnden och Kultur och Fritidsnämnden ska samverka 

kring relationen till föreningslivet. 

 

• Förslag på att inkludera föreningar som är under socialnämndens verksamhetsområde i 

Kultur-och fritids föreningsråd. 

 

• Förslag på återkommande struktur för samverkan mellan kommunen och 

föreningslivet, bortom frågor som rör bidrag eller anläggningar. 
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Resultat och måluppföljning MIN-modellen 

 

Målsättning 

Enligt projektbeskrivningen förväntas 92 deltagare fram till och med maj 2022, med ett 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 85 deltagare. Av dessa 85 deltagare har nu: 

 

3  Tillsvidareanställning 

18  Extratjänst 

18  Timvikariat 

7  Arbetsmarknadsutbildning 

2  Visstidsanställning 

1  Nystartsjobb 

1  Praktikplats 

5   Sommarjobb 

 

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

men flyttat från kommunen innan dess att ett resultat uppnåtts.  

 

Resultat i detalj 

I kolumnerna nedan beskrivs inom vilka branscher, utbildningarna och yrken respektive 

deltagare coachats in.  
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Demografi – deltagare 

Projektet har som uttalad målsättning att eftersträva en så jämlik fördelning av manliga och 

kvinnliga deltagare som möjligt. Denna målsättning är på god väg att uppfyllas, då som 

beskrivet i Diagram 1, 47 % av deltagarna hitintills varit kvinnor och 53 % varit män.   

 

Ett annan målsättning har varit att eftersträva ett brett åldersspann hos deltagarna.  

Resultatet för detta beskrivs i Diagram 2. Gruppen 20 år eller yngre är här relativt stor och 

representerar den grupp av ensamkommande ungdomar som coachats under vår och sommar 

år 2020. Denna grupp prioriterades då, eftersom de vid 20 års ålder behövt lämna kommunens 

stödboendeverksamhet och förväntas vara studerande eller självförsörjande. En majoritet av 

denna grupp fick timvikariatsanställningar inom SÄBO, hemtjänst eller äldreboende.  

 

Under 2021 och framåt har fokus legat på coaching av hela familjer, varpå deltagare i 

åldersspannet 25 – 45 utgör en majoritet av deltagarna som helhet. 

 

  

 

 
 

Diagram 1               Diagram 2 
 

 

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.” 

 

 

Kopplat till denna målsättning har Föreningslots hitintills varit i kontakt med 49 individer, 

varav:  

 

24 matchats mot en eller fler föreningsaktiviteter. 

12 barn till deltagare fått hjälp att söka föreningsbidrag via Majblomman. 

13 har tackat nej till hjälp, eller redan varit föreningsaktiv 

 

 

I tabellen nedan redogörs för upparbetat resultat i detalj. 

 



Samordningsförbundet Finsam Kävlinge Lomma 

 

 Kön Deltagande Övrigt 

1 Man   Friskis & Svettis  Aktivitet för Kyrkans minsta 

2 Kvinna   Friskis & Svettis  Aktivitet för Kyrkans minsta 

3 Man   Friskis & Svettis  

4 Kvinna   Friskis & Svettis  

5 Man    Bjärred GF Motion 

6 Kvinna    Bjärred GF Motion 

7 Kvinna    ABF Keramik och glasfusing 

8 Kvinna    ABF Keramik och gitarr 

9 Kvinna    Medborgarskolan inredning för välmående 

10 Kvinna    Naturskyddsföreningen 

11 Man    Coachad att starta Lomma Sportsclub 

12 Kvinna Språkcafé Skapande verkstad   

13 Man Språkcafé    

14 Man Språkcafé    

15 Kvinna Språkcafé Skapande verkstad   

16 Kvinna Språkcafé Skapande verkstad   

17 Kvinna Språkcafé Skapande verkstad Friskis & Svettis  

18 Man Språkcafé  Friskis & Svettis  

19 Kvinna  Skapande verkstad  Driva café hos förening 

20 Man Språkcafé  Friskis & Svettis  

21 Kvinna Språkcafé Skapande verkstad  Frivillig hos Röda korset 

22 Man Språkcafé   Kurs som tennistränare i tennisförening 

23 Kvinna   Friskis & Svettis  

24 Man Språkcafé    

 

 

 Barn som fått hjälp med 
bidrag från Majblomman 

 Övrigt 

 3 Taekwondo 6 Sökt kontakt med ej fått svar 

 3 Fotboll 4 Tackat nej till hjälp 

 3 Bjärreds 
idrottsförening 

3 Matchning pågår 

 1 Kulturskolan 13  

 2 Simklubben 

 12  

  

 

Samverkan för inkludering 

Föreningslots huvudsakliga resultat rör de samverkansprocesser som drivits i syfte att öka 

inkluderingen av målgruppen i föreningslivet. 

 

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

Föreningslots, på föregående sidor, och återges därför inte på nytt här. 
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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 
Sedan en korrigering av processplanen i samband med föregående tertialrapport, har En del av 

samhället numer en huvudsaklig samverkanspart, Arbetsförmedlingen.  

 

Denna samverkan består dels av kontakt med Sara Enochsson, handläggare inom 

Etableringsprogrammet, och kopplad till 10 % av en heltid till projektet. Denna resurs 

möjliggör smidig avstämning mellan MIN-coach och Arbetsförmedlingen gällande deltagares 

rätt till insatser under etableringsperioden.  

 

Samverkan består dels också av kontakt med Oscar Pardo inom Företagsrådgivningen, med 

vilken MIN-coach byter information om olika former av anställningsstöd. 

 

MIN-coach ingår också i en samverkansgrupp tillsammans med SFI i Lomma och 

Arbetsförmedlingen, inom vilket parterna har möjlighet att stämma av och rådfråga varandra i 

olika gemensamma klientärenden. 

 

 

Framgångsfaktorer 

Arbetsförmedlingen är mycket samarbetsvilliga och inbjudande till olika samverkansformer. 

Väl i kontakten upplevs en flexibilitet och ett lösningsfokus hos förmedlingens representanter, 

i frågor kring de deltagare MIN-coach arbetar med. 

 

Hinder 

I och med att Arbetsförmedlingen är uppdelade i olika program, Etableringsprogrammet, 

Jobb-och utveckling eller Företagsrådgivning uppstår hinder i vissa samverkanssituationer. 

Då medarbetare från alla dessa tre program sällan är närvarande i samma samverkansmöten, 

kan vissa av MIN-coach individärenden inte tas upp vid de tillfällen deltagaren ingår i ett 

program som inte representeras från Arbetsförmedlingen.   
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Processledarens lärdomar, erfarenheter och reflektioner 
 

MIN-modellen 

Målsättningen för samtliga av MIN-modellens deltagare är att så snabbt som möjligt komma i 

arbete och bli självförsörjande. Det betyder samtidigt inte att alla tillgängliga och snabba 

vägar in i arbetslivet är vad som gynnar individen på lång sikt.  

 

Arbetsförmedlingen erbjuder genom bland annat extratjänst, nystartsjobb och intensivåret 

flera sådana, i grunden positiva möjligheter, att snabbt komma ut på en arbetsplats. En 

reflektion i projektet är däremot att dessa möjligheter måste aktualiseras med stor omsorg, i 

rätt ordning och med ett långsiktigt mål i åtanke. 

 

Har individen inte med sig tillräckligt goda språkkunskaper in i exempelvis en extratjänst, 

kommer anställningsbarheten fortfarande att vara låg, efter det att extratjänsten tagit slut. Av 

denna anledning har MIN-coach alltid förvissat sig om tre grundförutsättningar, när en 

deltagare coachats till extratjänst. 

 

1) Extratjänsten ska vara inom en bransch som individen är intresserad av och ser en 

framtid inom på lång sikt. 

 

2) Extratjänsten ska innehålla arbetsuppgifter som stimulerar till omfattande 

språkträning. 
 

3) Extratjänsten ska fördelas med 51% av tiden på arbetsplatsen och 49 % på SFI. 
 

Extratjänst, nystartjobb eller intensivår, ska med andra ord inte ingås bara för att lösa frågan 

om uppehälle på kort sikt. Vid insatsens slut kommer individen med stor sannolikhet att stå 

lika långt från arbetsmarknaden som när den började. I värsta fall har insatsen sänkt 

individens motivation, då denne upplevt sina ansträngningar vara förgäves. 

 

Kravet på grundläggande språkkunskaper gäller också arbetsmarknadsutbildning. Går man in 

i en arbetsmarknadsutbildning för tidigt, kommer anställningsbarheten fortfarande vara låg 

efter genomförda studier, om individen inte behärskar språket som krävs inom det yrke man 

utbildat sig till. Individen måste först motiveras till att gå klart SFI. 

 

För att lycks med ovanstående är det relationsskapande arbetet centralt. Genom att bygga upp 

en ömsesidigt förtroende, får MIN-coach mandat att informera och vägleda individen att följa 

en långsiktig planering, trots att det på kort sikt kan komma att kräva mer ansträngning och 

tålamod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samordningsförbundet Finsam Kävlinge Lomma 

 

Föreningslots 

Arbetet med deltagarmatching är i grunden en god tanke, men har som tidigare beskrivet varit 

begränsat i sitt utförande på grund av coronapandemin och föreningslivets fokus på aktiviteter 

för barn och vuxna. Vuxenidrotten har tydliga krav på förkunskaper inom respektive grenar, 

och motsvarar man inte dessa är deltagande inte möjligt. Kulturföreningar är desto mer 

flexibla och kreativa, då man här inte har samma krav på förkunskap för att kunna vara med i 

ordinarie verksamhet. 

 

Bortsett från dessa begränsningar finns anledning att reflektera kring deltagarmatchingens 

syfte och vad deltagarna efterfrågar. Styrketräning och språkcafé är två exempel. 

 

Ett flertal deltagare önskar hjälp för medlemskap till styrketräning hos Friskis och Svettis. 

Detta är i grunden givetvis positivt, framförallt i hälsosynpunkt. Att styrketräna är däremot i 

mångt och mycket en individuell aktivitet, och de etableringsfrämjande effekterna 

förmodligen relativt små och språkträningen minimal. Föreningslots har därför arbetat för att 

medlemskapet i föreningen ska vara fördjupat, med ett engagemang på riktigt, med konkreta 

uppgifter i verksamheten. Ett annat exempel är språkcafé. Språkcafé har potential att vara så 

mycket mer än ett ”extra SFI” för läxläsning. Det kan bli en mötesplats för nya vänskaper, 

utökat nätverk och språngbräda in i andra föreningars aktiviteter.  

 

Vad det gäller det samverkansorienterade arbetet upplevs en stor drivkraft inom kommunen 

och föreningslivet att vilja prata och samverka med varandra, men att man ännu inte riktigt 

hittat formerna för detta som är hållbara på lång sikt. När det väl sker händer mycket saker 

och tillsammans hittar man lösningar, exempelvis vad det gäller språkcafé, planerad 

cykelskola och skapande verkstad. 

 

Det känns som att andra delar av kommunen, med draghjälp av projektet, fått upp ögonen för 

föreningslivet och ser det som en naturlig och viktig samverkanspart. Att bygga upp en 

hållbar samverkansstruktur är en lång process med många aktörer inblandade, men det känns 

att vi är på rätt väg.  

 

Och trots att Föreningslots tvingats anpassa sina insatser efter rådande förutsättningar har 

projektet hållit fast vid sin grundtanke om ett mer inkluderande föreningsliv, och kunnat 

prestera ett resultat därefter. 

 

Korrigering av processplan 
Den 1/11 går Föreningslots Sebastian Sanchez Riveros på föräldraledighet, vilket gör att 

delprojektet i skrivande stund står utan lots under projektets två avslutande månader. Arbete 

pågår att hitta lösningar för att fylla detta glapp, alternativt implementera Föreningslots rutin 

och funktion i ordinarie verksamhet på annat vis.  

 

I övrigt är ingen korrigering av processplanen aktuell. 



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:

Prognos Prognos

Personalkostnader   2021 2021

Löner 169 419 140 458 178 380 488 257

Sociala avgifter 67 827 55 732 71 620 195 179

Övrigt

Utvärdering

  

ev övriga kostnade r     

Dator/mjukvara

Annat 2 184 16 320 200 000 218 504

    

  

Summa kostnader 239 430 212 510 450 000 903 961

BILAGA 1 Ekonomisk prognos - Föreningslots



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

B EH 72122254 2021-06-29 2021-07-16 202107 4533 Arrangemangsbidrag 202 4716 Föreningslots 31521 8500

B H1 80210393 2021-06-22 2021-06-22 202106 6460 Förbrukningsmaterial (av ringa värde) 202 4716 Föreningslots 35201 3100

B EH 72127541 2021-07-20 2021-08-20 202108 6280 Vatten och avlopp 202 4716 Föreningslots 35201 8700

B H1 80210440 2021-08-02 2021-08-02 202107 3510 Driftbidrag stat, kommuner o landsting 202 4716 Föreningslots 35201 8115

B LO 17210027 2021-08-27 2021-08-24 202108 5020 Månadslön 202 4716 Föreningslots 35201 8600

B LO 17210020 2021-06-24 2021-06-24 202106 5020 Månadslön 202 4716 Föreningslots 35201 8600

B LO 17210024 2021-07-27 2021-08-02 202107 5020 Månadslön 202 4716 Föreningslots 35201 8600

B LO 17210016 2021-05-27 2021-05-24 202105 5020 Månadslön 202 4716 Föreningslots 35201 8600

B LO 17210020 2021-06-24 2021-06-24 202106 5110 Utbetalt semester-, ferie- o uppehållsdagtillägg 202 4716 Föreningslots 35201 8600

B LO 17210024 2021-07-27 2021-08-02 202107 5110 Utbetalt semester-, ferie- o uppehållsdagtillägg 202 4716 Föreningslots 35201 8600

B LO 17210027 2021-08-27 2021-08-24 202108 5110 Utbetalt semester-, ferie- o uppehållsdagtillägg 202 4716 Föreningslots 35201 8600

B LO 17210020 2021-06-24 2021-06-24 202106 5111 Utbetald semester-, ferie- o uppehållslön 202 4716 Föreningslots 35201 8600

B LO 17210024 2021-07-27 2021-08-02 202107 5111 Utbetald semester-, ferie- o uppehållslön 202 4716 Föreningslots 35201 8600

B LO 17210027 2021-08-27 2021-08-24 202108 5111 Utbetald semester-, ferie- o uppehållslön 202 4716 Föreningslots 35201 8600

B LO 17210027 2021-08-27 2021-08-24 202108 5112 Förändring semesterskuld 202 4716 Föreningslots 35201 8600

B LO 17210024 2021-07-27 2021-08-02 202107 5112 Förändring semesterskuld 202 4716 Föreningslots 35201 8600

B H1 80210326 2021-05-31 2021-05-31 202105 5112 Förändring semesterskuld 202 4716 Föreningslots 35201 8600

B LO 17210020 2021-06-24 2021-06-24 202106 5112 Förändring semesterskuld 202 4716 Föreningslots 35201 8600

B H1 80210498 2021-08-31 2021-08-31 202108 5112 Förändring semesterskuld 202 4716 Föreningslots 35201 8600

B LO 17210016 2021-05-27 2021-05-24 202105 5112 Förändring semesterskuld 202 4716 Föreningslots 35201 8600

B LO 17210020 2021-06-24 2021-06-24 202106 5120 Sjuklön 202 4716 Föreningslots 35201 8600

B PR 17210029 2021-08-31 2021-08-31 202108 5612 Beräknat PO semesterskuldförändring 202 4716 Föreningslots 35201 8600

B PR 17210025 2021-07-31 2021-08-02 202107 5612 Beräknat PO semesterskuldförändring 202 4716 Föreningslots 35201 8600

B PR 17210022 2021-06-30 2021-06-30 202106 5612 Beräknat PO semesterskuldförändring 202 4716 Föreningslots 35201 8600

B PR 17210018 2021-05-31 2021-05-31 202105 5612 Beräknat PO semesterskuldförändring 202 4716 Föreningslots 35201 8600

B PR 17210022 2021-06-30 2021-06-30 202106 5911 PO utbetald lön 202 4716 Föreningslots 35201 8600

B PR 17210018 2021-05-31 2021-05-31 202105 5911 PO utbetald lön 202 4716 Föreningslots 35201 8600

B PR 17210025 2021-07-31 2021-08-02 202107 5911 PO utbetald lön 202 4716 Föreningslots 35201 8600

B PR 17210029 2021-08-31 2021-08-31 202108 5911 PO utbetald lön 202 4716 Föreningslots 35201 8600





Text Belopp Resk.nr Resk.nr (T)

13 120,00 18105 ABF Malmö (Pg 4745801-3)

202106, Interndebitering, UKF, giveaways 420,00

2 780,00 19682 Frisk i Lomma AB bg 5373-8852

PERSONAL
202106 komp sjuklönekostnader -2 447,00

Lön från Personec 20 893,55

Lön från Personec 25 051,77

Lön från Personec 29 496,77

Lön från Personec 37 500,00

Lön från Personec 461,02

Lön från Personec 1 152,55

Lön från Personec 2 305,10

Lön från Personec 3 556,00

Lön från Personec 8 603,23

Lön från Personec 17 206,45

Lön från Personec -14 715,52

Lön från Personec -4 794,77

omb.diff.sem.övertid P5 2021 54,70

Lön från Personec 1 157,67

omb.diff.sem.övertid P8 2021 4 424,79

Lön från Personec 5 045,25

Lön från Personec 5 506,06

SEM2:UKF Semesterskuld -5 761,13

SEM2:UKF Semesterskuld -1 877,15

SEM2:UKF Semesterskuld 453,23

SEM2:UKF Semesterskuld 1 996,63

LONH:Hög PO 40,15% 13 881,80

LONH:Hög PO 40,15% 15 056,25

LONH:Hög PO 40,15% 15 759,90

LONH:Hög PO 40,15% 16 222,65

212 509,80





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: Prognos Prognos

Personalkostnader   396 129 280 436 411 551 1 088 115

Löner 282 863 187 496 282 863 753 223

Sociala avgifter 113 265 73 674 113 265 300 205

10% Arbetsförmedlare 0 19 266 15 422 34 688

Utvärdering

  

ev övriga kostnade r     

    

  

Summa kostnader 396 129 261 170 396 129 1 053 427

Bilaga 2.1 Ekonomisk prognos MIN-modellen



Proj Proj (T) Period Ver.nr Text Konto

5540 Finsam, MIN-modellen202105 17210016 Lön från Personec5020

5540 Finsam, MIN-modellen202105 17210016 Lön från Personec5112

5540 Finsam, MIN-modellen202105 17210018 LONH:Hög PO 40,15%5911

5540 Finsam, MIN-modellen202105 17210018 OVT3:Soc övertidsskuld5614

5540 Finsam, MIN-modellen202105 17210018 SEM3:SOC Semesterskuld5612

5540 Finsam, MIN-modellen202105 80210326 omb.diff.sem.övertid P5 20215025

5540 Finsam, MIN-modellen202105 80210326 omb.diff.sem.övertid P5 20215112

5540 Finsam, MIN-modellen202105 Summa

5540 Finsam, MIN-modellen202106 17210020 Lön från Personec5020

5540 Finsam, MIN-modellen202106 17210020 Lön från Personec5023

5540 Finsam, MIN-modellen202106 17210020 Lön från Personec5112

5540 Finsam, MIN-modellen202106 17210022 LONH:Hög PO 40,15%5911

5540 Finsam, MIN-modellen202106 17210022 SEM3:SOC Semesterskuld5612

5540 Finsam, MIN-modellen202106 Summa

5540 Finsam, MIN-modellen202107 17210024 Lön från Personec5020

5540 Finsam, MIN-modellen202107 17210024 Lön från Personec5110

5540 Finsam, MIN-modellen202107 17210024 Lön från Personec5111

5540 Finsam, MIN-modellen202107 17210024 Lön från Personec5112

5540 Finsam, MIN-modellen202107 17210025 LONH:Hög PO 40,15%5911

5540 Finsam, MIN-modellen202107 17210025 SEM3:SOC Semesterskuld5612

5540 Finsam, MIN-modellen202107 Summa

5540 Finsam, MIN-modellen202108 17210027 Lön från Personec5020

5540 Finsam, MIN-modellen202108 17210027 Lön från Personec5110

5540 Finsam, MIN-modellen202108 17210027 Lön från Personec5111

5540 Finsam, MIN-modellen202108 17210027 Lön från Personec5112

5540 Finsam, MIN-modellen202108 17210029 LONH:Hög PO 40,15%5911

5540 Finsam, MIN-modellen202108 17210029 SEM3:SOC Semesterskuld5612

5540 Finsam, MIN-modellen202108 80210483 omb.diff sem skuld ansv 3**5112

5540 Finsam, MIN-modellen202108 80210483 vänd.80210326 sem.skuld ansv 3**.5112

5540 Finsam, MIN-modellen202108 80210498 omb.diff.sem.övertid P8 20215025

5540 Finsam, MIN-modellen202108 80210498 omb.diff.sem.övertid P8 20215112

5540 Finsam, MIN-modellen202108 Summa

Totalsumma



Konto (T) Mp Summa av Belopp

Månadslön 8600 62 879,75

Förändring semesterskuld 8600 6 822,45

PO utbetald lön 8600 25 246,22

Beräknat PO kompskuldförändring 8600 -34,32 

Beräknat PO semesterskuldförändring 8600 10 592,74

Förändring okomp övertid 8600 -87,67 

Förändring semesterskuld 8600 20 234,35

125 653,52

Månadslön 8600 65 108,75

OB-ersättning 8600 58,10

Förändring semesterskuld 8600 7 064,30

PO utbetald lön 8600 26 164,49

Beräknat PO semesterskuldförändring 8600 2 765,67

101 161,31

Månadslön 8600 19 769,36

Utbetalt semester-, ferie- o uppehållsdagtillägg 8600 2 181,00

Utbetald semester-, ferie- o uppehållslön 8600 16 280,64

Förändring semesterskuld 8600 -14 862,47 

PO utbetald lön 8600 15 349,75

Beräknat PO semesterskuldförändring 8600 -5 818,66 

32 899,62

Månadslön 8600 19 769,36

Utbetalt semester-, ferie- o uppehållsdagtillägg 8600 2 181,00

Utbetald semester-, ferie- o uppehållslön 8600 16 280,64

Förändring semesterskuld 8600 -14 862,47 

PO utbetald lön 8600 15 349,75

Beräknat PO semesterskuldförändring 8600 -15 941,18 

Förändring semesterskuld 8600 -5 621,40 

Förändring semesterskuld 8600 -20 234,35 

Förändring okomp övertid 8600 3,98

Förändring semesterskuld 8600 4 530,45

1 455,78

261 170,23


