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Kompetensutveckling inom
kommunala praktiska verksamheter
– Ett delprojekt inom partnerskapet KNUT som finansieras genom
europeiska socialfonden, 2010-2012

Förord
Delprojektet inom KNUT-samarbetet som handlar om kommunernas praktiska verksamheter
(PV) har uppskattats av såväl medarbetare som brukare. Brukarundersökningar, utbildningar
och studiebesök har öppnat nya möjligheter för både arbetshandledare och deltagare att
utvecklas. All personal har deltagit i samma utbildningar vilket resulterat i en bredare
samsyn på arbete och uppdrag. Arbetshandledarna fokuserar nu mer på att leda deltagarna mot arbete och vad som är en bra verksamhet för deltagarna.

Alla aktiviteter inom KNUT ska bidra till vad vi kallar 5R
– Rätt person till Rätt insats, i Rätt tid, av Rätt aktör och
till Rätt kostnad.

Genom kompetensutvecklingen har en markant kvalitetshöjning skett hos arbetshandledarna
som fått redskap att använda i sitt arbete tillsammans med deltagarna. Kunskaper inom
Motiverande Samtal (MI) har varit särskilt värdefullt. Den stora satsningen på MI genom
alla verksamheter gör dels att klienten kan få detta stöd genom hela sin process mot arbete,
vid planering, handlingsplaner och vid uppföljningar, dels att personalen får en gemensam
metod och ett gemensamt språk vilket underlättar samarbete. Jämställdhetsarbetet har givit
nya insikter genom kartläggningar och diskussioner mellan arbetshandledare och brukare,
och flera förändringar har genomförts.
Under flera år har arbetshandledare och chefer deltagit i olika nätverk på ett sporadiskt
sätt som oftast inte lett till några djupare analyser, utan mer varit ett forum för inspiration och nya idéer. Genom KNUT-partnerskapet med andra praktiska verksamheter har
samarbetet och lärandet fördjupats. Det har blivit mer struktur för att skapa verkliga
förbättringar.
De praktiska verksamheterna har genom arbetet lämnat sin plats lite i det fördolda och
synliggjort sitt arbete och goda engagemang, och socioekonomiska kalkyler har visat på
det monetära värdet för kommunen och för samhället i stort!
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KNUT, de praktiska verksamheterna
och hur vi ser på lärande
Inledning
Den här skriften beskriver kortfattat arbetet i ett av partnerskapets KNUTs delprojekt
– utveckling av kommunernas praktiska verksamheter. I detta delprojekt deltar Nynäshamn, Salem, Sundbyberg och Södertälje. Projektet pågår 2010-2012.
Syftet är att arbetshandledarna ska ha breddat och fördjupat sin kompetens att leda deltagarna i verksamheterna mot arbete. Utbildningar, metodutveckling och tvärkommunalt
samarbete ska gynna deltagare så att ”rätt person får rätt insats, i rätt tid, av rätt aktör och
till rätt kostnad”. Chefer och politiker ska få ett bättre beslutsunderlag för prioritering av
resurser och val av affärsmodeller vad gäller de kommunala praktiska verksamheterna.
Är de praktiska verksamheterna utformade efter individers behov eller ska
deltagaren passa in i verksamheten?

De praktiska verksamheterna inom kommunerna omfattar exempelvis snickeri, tvätt,
person- och materialtransporter, dataverkstäder, lokalvård, butiker, sanering och catering.
De som remitteras till de praktiska verksamheterna är personer som uppbär försörjningsstöd och/eller har OSA (offentligt skyddat arbete), eller som ingår i Arbetsförmedlingens
Jobb- och Utvecklingsgaranti eller andra subventionerade arbeten. Målet för deltagaren
är att på sikt kunna få och behålla ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Det
dagliga arbetet ska utgå från individens behov formulerade i en remiss från en uppdragsgivare, exempelvis kommunen, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan som också
ska följas upp och utvärderas.

funktionsnedsättningar, att leda personer i en rehabiliteringsprocess, socioekonomi, jämställdhet och en introduktion till arbetsförmågebedömningar. Det transnationella utbytet
med Edinburgh via den lokala handelskammaren innebar att arbetshandledarna besökte
olika verksamheter ämnade för grupper som står långt från arbetsmarknaden. Dessa
studiebesök gav många idéer om nya arbetsmetoder och angreppssätt.
De praktiska verksamheterna har inte tidigare haft några egna verksamhetsplaner utan
de har ingått/nämnts i en övergripande plan för arbetsmarknadsenheterna. Ett konkret
resultat av satsningen på de praktiska verksamheterna är att det nu finns verksamhetsplaner, som ett underlag för att identifiera och analysera mål och uppdrag, vad man
erbjuder och utvecklingsområden, och för dialog med samverkanspartners och brukare.
Centrala begrepp för verksamheterna har tydliggjorts och verktyg utvecklats för att förbättra verksamheten. Jämställdhet, brukarinflytande och likabehandling genomsyrar de
verksamhetsplaner som arbetats fram och kommunerna har arbetat med både jämställdhetsintegrering och brukarundersökningar. Sociala investeringskalkyler har visat på vilket
värde de praktiska verksamheterna har skapat för de olika aktörerna i välfärden, förutom
den individuella nyttan. Ett värde som går att utveckla än mer!
Centralt är att kunna ge rätt insats/arbetsuppgift till rätt person så att klienten stegvis ska
kunna utveckla sin förmåga, i en sammanhängande process, för att få och behålla ett arbete.
Som komplement till skriften finns en pärm med arbetsmaterial framtaget utifrån de
utbildningar och aktiviteter som genomförts.

Fler och fler blir långvarigt beroende av välfärdssystemet, kan vi förbättra
möjligheterna till arbete för dessa deltagargrupper genom att erbjuda
arbetshandledare kompetensutveckling?

Rollen som arbetshandledare i de praktiska verksamheterna innebär att leda arbetet och
att leda människor, ofta med multiproblematik i en arbetsrehabiliteringsprocess, mot ett
arbete på en reguljär arbetsmarknad. Ett komplext och svårt arbete som kräver en bred
kompetens inom många områden för att dels kunna utföra uppdragen, dels vara en professionell samverkanspart till de som remitterar. I KNUT3 har arbetshandledarna deltagit
i olika utbildningar som MI Motiverande Samtal, handledning i MI, neuropsykiatriska

Några röster från kommunerna:

Vi har fått en samsyn och alla talar samma språk. Våra roller som
arbetshandledare har stärkts och vi har fått ett jämställdhetstänk.
Ökad kvalitet som leder till bättre resultat och effekter.
Deltagandet i KNUT3 har inneburit en efterlängtad och värdefull kompetenshöjning för arbetshandledarna. Genom ökad omvärldskunskap och
studiebesök har nya insikter inhämtats och arbetsmetoderna utvecklats.
Deltagandet har också inneburit ökad teamkänsla.
En bättre praktisk verksamhet förväntas leda till en högre genomströmning.
Processen med verksamhetsplanen har hjälpt oss att se mer kritiskt på
vår verksamhet.
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1. Vem är KNUT?

2. Om kompetens och lärande inom KNUT

KNUT (Kommunalt Nätverk för UTveckling) har genomförts i tre faser sedan år 2006
(KNUT 1, 2 och 3) och erbjuder kompetensutveckling för medarbetare inom socialtjänsten, framförallt för anställda vid enheterna för ekonomiskt bistånd samt de kommunala arbetsmarknadsenheterna.

Utbildning ger inte alltid förväntade effekter i form av ökade kunskaper, färdigheter,
ett ökat yrkeskunnande, ökad kvalitet eller effektivisering och utveckling av den egna
organisationen. Det är lätt att skicka medarbetare och chefer på utbildningar men svårare
att ta tillvara det som utbildningarna givit. Om den nyvunna kunskapen inte omsätts i
handling är den inte till nytta för någon, varken individen eller organisationen.

Kompetensförsörjningen skall bidra till bättre utredningar, en mer samordnad rehabiliteringsprocess och kvalitetssäkrade insatser utifrån klienternas behov. Fokus för samarbetet
i KNUT är effektivare insatser för dem som står långt från arbetsmarknaden. Över tid
har partnerskapets sammansättning – nätverkets aktörer – varierat. Nynäshamn, Sundbyberg och Södertälje är kommuner som funnits med på hela resan. Under tredje fasen,
som beskrivs i den här skriften, har även Salems kommun och Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) deltagit. KNUT-kommunerna återfinns alla i Stockholms län, men skiljer
sig åt vad gäller en rad faktorer däribland befolkningsstorlek, arbetslöshet och socioekonomiska faktorer.

Ett förarbete behöver göras av ledningen genom att identifiera behov i förhållande till
verksamhetens syfte och mål, förklara varför utbildningen är viktig och vad som förväntas
efter utbildningen och hur detta kommer att följas upp. Viktigt att medarbetaren är delaktig
i planeringen och får rätt förutsättningar som exempelvis att få tid att förbereda sig.
Utbildningsinsatsen behöver följas upp genom att diskutera det som lärts, sätta specifika
mål och göra planer för tillämpning genom att ge arbetsuppgifter som kräver användning
av den nya kunskapen – många gånger behövs handledning. Ledningen behöver följa upp
framstegen och ge uppmuntran och coachning när svårigheter uppstår. Ett plus är att
sätta exempel genom att använda den nya kunskapen/tekniken/metoden själv.

Under första fasen av samarbetet i KNUT (2006-2007) involverades medarbetarna vid
enheterna för ekonomiskt bistånd och kommunernas försörjningsstödssystem. Klientens
väg(ar) in och ut ur systemet kartlades. Klienternas process analyserades för att få bättre
kunskap om de bedömningar och beslut som sker i systemet samt hur dessa dokumenteras.
Utifrån kartläggningar och analyser erbjöds kompetensutveckling (metoder inom försörjningsstödsområdet, projektledning, utvecklingsarbete och jämställdhet) för att kunna
erbjuda bästa tänkbara stöd till klienterna. Det första svenska kartläggningsinstrumentet
för nybesök inom ekonomiskt bistånd började utvecklas – Instrument X – som ger underlag för bedömning av klientens behov av insatser med fokus på arbetsmarknad (AM) samt
arbetsmarknadsinriktad rehabilitering (RH).

Förutom att chefer coachar, motiverar och skapar förutsättningar för samarbeten, krävs
ofta en organisatorisk kapacitet att implementera nya arbetssätt och processer som möjliggör användning av den nya kunskapen och till nytta för medborgarna. Behövs nya mål
eller resurser bör även politiken involveras.

Under andra fasen (2008-2009) syftade kompetensutvecklingen till att öka kunskaperna
om de klientgrupper som utgör en stor del av de långvariga biståndsmottagarna. De
klienter som har behov av stöd från såväl socialtjänsten som andra aktörer. Utöver enheterna för ekonomiskt bistånd involverades medarbetarna från arbetsmarknadsenheterna
alltmer i utvecklingsarbetet. Kompetensutvecklingen handlade om ledarskapsfrågor inom
samverkan och implementering, dokumentation, utvärdering av insatser, socioekonomiska investeringskalkyler, motiverande samtal (MI) och kunskaper om neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar.

Man kan även förstå utveckling av olika metoder utifrån modellen till vänster, om vi
byter ut ”kunskap” mot ”metod”. I projekt utvecklas olika metoder och arbetsprocesser,
men utan vilja och förmåga inom organisationen händer inget annat än att medarbetare
tröttnar på att bidra. ”Det är bara att ducka tills det går över”. Viktigt att det finns ett
aktivt ägarskap genom hela organisationen, och som följs upp och utvärderas.
Arbetshandledarna i de praktiska verksamheterna har gjort ett fantastiskt arbete genom
utbildning och tvärkommunala träffar, men som sagt, det räcker inte alltid – alla i hela
kedjan måste ta ansvar för att rätt insats ges till rätt person, i rätt tid, av rätt aktör och
till rätt kostnad.

Kunskap
Lärdomar

Tillfälle

Vilja

Förmåga

Motivation

Under tredje fasen (2010-2012) har satsningarna fortsatt på lärande inom ovan nämnda
områden och de praktiska verksamheterna har engagerats.
En av drivkrafterna bakom starten av KNUT som ett projekt var att skapa en struktur
och ett arbetsätt för att undvika det som kallats ”projektkyrkogården”. Ett arbetssätt som
främjar en process där resultaten från projektarbetet integreras i kommunernas linjeorganisationer istället för att grävas ner på kyrkogården. Det kräver ett stort engagemang
i och för förändringsarbetet bland de medarbetare som möter klienter och arbetssökande
i vardagen, men också bland chefer och politiker.
För att uppnå målen som kommunerna har med KNUT-samarbetet krävs att det bor en
”KNUT” i varje medarbetare.
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Grundtankarna om kompetensutveckling inom KNUT kan sammanfattas i
en modell hämtad ur Otto Granbergs
bok PAOU, modellen har vi anpassat
till KNUT-arbetet.

Du kan läsa mer om arbetet inom
KNUT i våra andra publikationer
som du hittar på www.knut3.se
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Kartläggning och analys av de
praktiska verksamheterna

]

3. Varför verksamhetsplaner för de
praktiska verksamheterna?
Som vi tidigare beskrev räcker det inte med enbart konkreta utbildningsinsatser för att få
genomslag i arbetssätt och processer. För att skapa verklig nytta för medborgarna gäller
också att kunna se och reflektera över vilket sammanhang de praktiska verksamheterna
befinner sig i, vad är det egentligen vi erbjuder deltagarna, vad förväntas vi uppnå och
med vilka resurser, vem bör göra vad, varför görs det, hur och när görs det.
Själva arbetet, och samarbetet, med att göra verksamhetsplanerna är det viktigaste och
att det är ett levande dokument som analyseras och följs upp. Arbetet ger underlag för
att dels identifiera och analysera utvecklingsområden, kompetensbehov, följa upp och utRubrikerna ska ses som inspiravärdera nytta, dels ge underlag för dialog med samverkanspartner likaväl som med kliention och vägledning, och respekter och arbetssökande som potentiellt ska delta i och deltar i verksamheterna. Om varje
tive kommun har arbetat med de
områden där behovet är störst.
person som arbetar i verksamheterna deltar i arbetet och får en ökad förståelse och insikt
Syftet är inte att detta blir en
om sin roll i ett större sammanhang, antar vi att förutsättningarna att uppnå målen ökar.
”fylleri-uppgift” utan att arbetet kan
Verksamhetsplanerna kompletteras med aktivitets- och tidsplaner för året som ger underleda till re ektioner er orsak oc
verkan, förbättringsområden och
lag för uppföljning. I bilden nedan finns ett antal rubriker inom fyra områden att ta ställframtida utbildningsinsatser genom
ning till i arbetet med att ta fram en verksamhetsplan. Olika verksamheter kan vikta de
att tydliggöra vad som görs inom
olika delarna olika och därmed ta bort/lägga till/fördjupa vissa områden utifrån behov.
de praktiska verksamheterna, hur
Underlag
identifiering
och analys av utvecklingsområden >>
det görs, varför
det görs för
och till
En guide till verksamhetsplanering har tagits fram inom ramen för KNUT-samarbetet.
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>> Verksamhetsplan
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Spelar olika förutsättningar någon roll för nyttan?
En viktig del i KNUT-samarbetet är dels att dels att lära genom utbildningar, dels att i
tvärkommunala konstellationer lära av varandra. Vi upptäckte att det finns olika förutsättningar för de praktiska verksamheterna i KNUT-kommunerna och att dessa olika
förutsättningar påverkar verksamhetens uppdrag, mål, strategi, genomförande, samverkan och uppföljning.
Om finansiering

Exempelvis är en del praktiska verksamheter helfinansierade med nämndbidrag, vissa är
helt intäktsfinansierade och några har en del av varje. Det man då frågar sig är om och i
så fall hur detta påverkar arbetets mål, strategi, fokus, organisering, arbetsledarens roll
och genomförande. Ses verksamheten som en kostnad eller en social investering i medborgarnas välfärd?
Är verksamheten intäktfinansierad är det lätt att tro att arbetsledarens roll fokuseras på
att få in jobb till verksamheten och arbetsleda de deltagare som ska utföra arbetet. Det
innebär i sin tur att de deltagare som remitteras behöver ha förmåga att utföra dessa
arbeten. En fördel för deltagaren är att det är riktiga jobb som ska utföras, en nackdel
med ett stort produktionsfokus kan vara att personens övriga behov inte uppmärksammas
och att de personer som behöver en plats mest inte får ta del av verksamheten.

Om resurser, samarbete och personalens kompetens

Eftersom deltagarna i de praktiska verksamheterna till största del är personer med
långvarig arbetslöshet bakom sig och en komplex problematik ställs ibland orimliga
krav på arbetshandledarna, som inte har någon utbildning i hur man arbetar arbetsrehabiliterande. Finns resurser och kompetens att tillgå som ligger i linje med syfte, mål
och strategi? Arbetshandledarna gör ett mycket bra jobb utifrån sina förutsättningar,
och har genom samarbetet i KNUT fått utbildning, handledning och verktyg som ökar
deras kompetens. De insatser som sker på arbetsmarknadsenheterna och de resultat som
uppnås är också beroende av insatser från andra samhällsaktörer. Arbetet i de praktiska
verksamheterna behöver ofta kompletteras med andra insatser genom exempelvis socialsekreterare, arbetsterapeut, arbetsmarknadssekreterare, arbetsförmedlingens rehabilitering, beroendemottagningar och psykiatrin. Ett pro-aktivt samarbete med parallella
insatser för deltagaren efterlyses.
Om uppföljning och utvärdering

Ett område som det finns anledning att ytterligare utveckla är hur uppföljning och
utvärdering går till. Eftersom målen många gånger är diffusa eller egentligen inte säger
något om kvalitet och effekter kan det vara svårt att utvärdera. Hur är klienten/den
arbetssökande delaktig och hur återrapporteras deltagarens utveckling och framsteg till
uppdragsgivare – på ett för klienten gynnsamt sätt?

Om målgrupper

I de flesta kommuner och verksamheter arbetar de praktiska verksamheterna med
personer som under en mycket lång tid har varit beroende av försörjningsstöd och/eller
a-kassa. Personer som många gånger har behov av stöd från flera aktörer, inom kommunernas olika enheter inom socialtjänsten men även från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller vården. Inom vissa kommuner fungerar samarbetet bra men allt som oftast
upplever arbetshandledarna att deltagarna inte får det stöd som behövs.
Om mål

Vi upptäckte också att det inte fanns några mål specifikt för de praktiska verksamheterna
utan att de har nämnts i en övergripande plan för arbetsmarknadsenheten eller förvaltningen. I alla fall inga uppföljningsbara mål som speglar effektivitet utifrån de praktiska
verksamheternas specifika förutsättningar som finansiering, målgrupp och kompetens.
Mål kan finnas om antal platser och personer in och ut, eller att de praktiska verksamheterna ska sänka försörjningsstödet i kommunen. Det är ofta otydliga målhierarkier –
från politiska mål till förvaltning, enhet och verksamhet och deltagare och målen är inte
kopplade till befintliga resurser. Mål behöver ge god vägledning för uppföljning, lärande
och förbättring.
Om genomförandet

När klienten/den arbetssökande väl är på plats, vad händer under själva genomförandeprocessen, och vilka insatser finns det att tillgå inom verksamheten? Vilka metoder, verktyg finns? Är det skillnad på arbetssätt och uppföljning utifrån olika remisser? Är arbetet
kvalitetssäkrat? Vilka är framgångsfaktorerna för deltagaren, för en arbetshandledare, för
själva verksamheten, för processen? Inom projektet har arbetsanalyser och funktionskrav
tagits fram för olika arbeten.

12 [Knut 3]

Så här har vi tagit fram de första verksamhetsplanerna
s 0ROCESSËGAREN ËR CHEFEN I DE PRAKTISKA VERKSAMHETERNA
s 0ROJEKTLEDAREN I DETTA FALL PROJEKTLEDAREN FÚR DETTA DELPROJEKT INOM +.54
sammanställde de data som finns att tillgå i formella dokument
s 0ROJEKTLEDAREN SAMLADE ARBETSHANDLEDARE OCH GICK IGENOM VAD SOM GÚRS VARFÚR
det görs, hur det görs, vad det bidrar till. (Gärna någon rubrik i taget, 1 timme
per rubrik. Kreativa arbetssätt som involverar alla är bra!)
s $ELTAGAREBRUKARE HAR SAMLATS I FOKUSGRUPPER KRING HUR DE UPPLEVER ATT VERKSAM
heten bidrar till att de kommer vidare till arbete samt att de gett förbättringsförslag
s %N FÚRSTA VERSION AV VERKSAMHETSPLANEN TOGS FRAM SOM SEDAN PROCESSADES MED UPPdragsgivare, arbetshandledare, deltagare genom arbetsplatsträffar (APT) och ibland
med andra intressenter
s $EN FÚRSTA VERKSAMHETSPLANEN vLEVDESv UNDER ETT ÍR OCH NÚDVËNDIGA JUSTERINGAR
gjordes
s $EN FÚRSTA PLANEN UTVËRDERADES OCH PLANEN FÚRBËTTRADES INFÚR NËSTKOMMANDE ÍR
I dagsläget arbetar de praktiska med verksamhetsplanerna för 2013. I några kommuner
kommer större förändringar göras, andra kommuner har valt att vidareutveckla verksamheten genom att arbeta med ”ständiga förbättringar”.
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Exempel från kommunernas verksamhetsplaner
Arbetsträning/arbetsprövning

Syftet är att utreda funktionsförmågan och/eller stödja kvinnor och män som har varit
borta från arbetsmarknaden en längre tid. Uppdraget är att genom praktiskt arbete stärka
deltagaren att komma ett steg närmare arbetsmarknaden. Vi ska även socioterapeutiskt
stödja deltagaren för att öka chanserna på arbetsmarknaden.
Utdrag ur Sundbybergs verksamhetsplan

Syfte med praktiska verksamheterna

Kvinnor och män i den praktiska verksamheten får arbetslivserfarenhet, en ökad social
kompetens och kan få ett intyg/diplom för genomgången utbildning på arbetsplatsen
exempelvis klottersanering, livsmedelshantering med mera.”
Utdrag ur Sundbybergs verksamhetsplan för praktiska verksamheterna

Målsättning

Vi vill bryta den könsstereotypa uppdelningen inom de praktiska verksamheterna så som
de ser ut i dag för att främja jämställdhet och öka möjligheterna för kvinnor och män att
gå vidare till arbete på reguljära arbetsmarknaden.

Värdegrund

Vi arbetar med att vår verksamhet ska vara transparent och insatserna ska vara kunskapsbaserade och arbetet ska bygga på beprövad erfarenhet. Genom att se resurser hos varje
individ och därefter skräddarsy insatser med individen i fokus i största möjliga mån.
Verksamheten ska bygga på delaktighet både för personal och också för deltagare. Verksamheten ska vara flexibel och kunna förändras utifrån de utvärderingar som görs men
också direkt utifrån individens behov. Arbetet ska präglas av kontinuitet, långsiktighet och
hållbarhet. Vi ska se hela människan och ha tro på individens tillväxt. Vi ska präglas av tillgänglighet och att vårt arbetssätt blir en metod för deltagaren. Brukarrådet är ett verktyg
som används för att ständigt förbättra verksamheten.
Utdrag ur Nynäshamns verksamhetsplan för arbete och rehabilitiering

Tjänster/Supported employment

Handlar om att erbjuda stöd till människor med funktionsnedsättning i syfte att säkra och
behålla betalt arbete på den öppna arbetsmarknaden. Fungerar också bra för individer utan
funktionshinder men som varit ifrån alt aldrig deltagit på den öppna arbetsmarknaden.
Bygger på en 5-stegs process, engagemang, yrkesprofilering, hitta arbete, arbetsgivarengagemang och steg 5 är på/efter arbetet-support.
Utdrag ur Nynäshamns verksamhetsplan för arbete och rehabilitiering

Utdrag ur Sundbybergs verksamhetsplan för praktiska verksamheterna

Stärkta insatser för långtidsarbetslösa

s $E PRAKTISKA VERKSAMHETERNA FÍR TYDLIG INRIKTNING MOT ARBETSTRËNING OCH EN SAMmanhållen verksamhet. Utvidgad textil- och finsnickeriverksamhet kopplas till
secondhand affären och transport/logistik som inkluderar en mobil träverkstad.
s 6ERKSAMHETERNA SKA PRËGLAS AV KREATIVITET OCH KVALITET $ELTAGARNA SKA HA JËMNARE
könsfördelning. Arkivdata ”kontoriseras” i nya lokaler.
s &LER KORTA YRKESUTBILDNINGAR MODELL 329 YRKESSVETS HANDEL TRANSPORTLOGISTIK

Mer kritiska till vår verksamhet nu när vi gjort en verksamhetsplan!
Fokuserar nu mer på deltagarens behov i kombination med verksamhetens
behov.
Nu vet vi mer om vad vi gör och varför – vi har granskat vad vi gör och
vad vi erbjuder.

s !RBETSTRËNING I TEXTILVERKSTAN lNSNICKERI OCH MOBIL TRË OCH TRANSPORTSERVICE
s &ÚRBËTTRAD DOKUMENTATION AV INFORMELL KOMPETENS
s 5TVECKLAD KOMPETENS I UPPSKATTNING AV ARBETS FUNKTIONSFÚRMÍGA
s +OMPETENSUTVECKLINGSPROGRAM FÚR DELTAGARE I ARBETSTRËNING
s 0LANERING AV KOMMUNALT 3AMHALL
Utdrag ur Södertäljes verksamhetsplan för praktiska verksamheterna
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En arbetshandledares dag på Extern Service i Södertälje

4. Vad är det vi kan erbjuda våra deltagare
och samverkansparter?

Arbetsdagen startar cirka 06:45 med att larma av och låsa upp lokalerna för
våra deltagare och förbereda dagen för dagens uppdrag.
Börjar med att pricka av deltagarna i närvarolistan och noterar om det är någon
som är frånvarande, sjuk eller kommer för sent. Denna dag är det nio av totalt
elva ordinarie deltagare och tre sommarpraktikanter närvarande. En deltagare
kommer tre kvart sent! Räfs och rättarting! Berättar om vikten att få en bra rutin
inför ett kommande jobb.
Går igenom dagens verksamheter med deltagarna. Passar på att trycka lite på
rätt sätt att lyfta och bära. Vi har lite socialt samspråk med alla. Vi kommenterar
nyheter och annat som skett i närområdet och i övriga världen. Innan bilarna
körs ut från garaget inför dagens arbete kontrolleras olja, spolarvätska, bränsle
och belysning samt ser till att de ser fräscha ut.
Just denna dag går det åt mycket folk, vi ska transportera möbler till socialkontoret, som bland annat köpt tjugotre begagnade elbord, tolv bokhyllor fem
rullhurtsar, några mappskåp och en hel del andra kontorsmöbler. Vi börjar med
att vid halvåttatiden åka till kunden för att flytta möbler inom deras lokaler för
att ge plats för de nya möblerna.
Upptäcker att en av deltagarna luktar alkohol och tar med honom för blåsning
hos handläggaren. Konstaterar att deltagaren har 0,51 promille. Deltagaren får,
efter att ha fått en skriftlig varning och vi talat om att det överhuvud taget inte
är acceptabelt med droger eller alkohol på en arbetsplats, omedelbart gå hem
utan ersättning för just den dagen och att han får komma tillbaka i morgon i
nyktert tillstånd. Det är märkligt att en person kan dölja sin doft på ett så bra
sätt! Vissa deltagare försöker smita undan men är man med skapligt, så märker
man det fort och kan stävja försöken, men man får säga att de flesta deltagare
är väldigt duktiga, lojala och sköter sig helt perfekt.
Under tiden har mina kollegor sett till att åka tillbaka till möbellagret för att lasta
de möbler som i första omgången ska levereras, åter till kunden och bär, kör
på vagnar eller pirra ut möblerna till respektive rum. Åter till utgångsplatsen för
att lasta ytterligare ett lass för vidare leverans innan lunch. Och idag har vi tur,
vi fick en språngfika på förmiddagen, det är inte alltid så att det passar med de
jobb vi har. Vi beslutar tillsammans med kunden att dela upp leveransen till två
dagar för att de ska hinna undan med placeringen i rummen.
Lunch vid elva då vi har en timmes rast, bra om man inte har matlåda, så att
man hinner åka en sväng i staden för att handla sig en dagens rätt eller hitta
något annat gott.
Efter lunch åker vi ut och röjer sly och sopor runt transformatorstationer. Vi har
sålt in jobb till Telge nät. Vi ska hålla rent två meter runt om elstationen för att
elverksarbetarna ska kunna jobba säkert. Vi klarar av elva stationer innan det
är klart att återgå till våra lokaler för att se till att de sopor som vi samlat på oss
vid stationerna kommer i respektive avfallscontainer samt se till att verktygen
blir iordninggjorda för nästa röjningstur. Går igenom och noterar med kartans
hjälp för framtida fakturering. Det blev aldrig tid för fika på eftermiddagen men
ibland får vi med oss kaffe i termos när vi är ute på uppdrag.
Deltagarna med körkort ställer in bilarna efter att ha kontrollerat om de behöver
tvättas. Skickar via mail, iväg underlag från tidigare arbeten, för fakturering till
vår ekonomiassistent.

Tjänster och begrepp
I arbetet med att ta fram verksamhetsplaner diskuterades vad de praktiska verksamheterna kan erbjuda sina deltagare, vilka tjänster som kan erbjudas till vem. Vi upptäckte
att det ibland fanns en skillnad mellan den förväntan som remitterande parter uttryckte
i sina remisser och vad som levererades. Mycket av detta handlade om att det inte hade
tydliggjorts vad som ingick i olika begrepp och därför blev remisser inte någon bra
vägledning för arbetshandledarna. Vi har inom ramen för KNUT-samarbetet tagit fram en
begreppslista utifrån de definitioner som finns att tillgå hos Socialstyrelsen, SKL Sveriges
Kommuner och Landsting samt Arbetsförmedlingen. Begrepp som arbetsträning, arbetsprövning, praktik, arbetsförmågebedömning, rehabilitering, coachning och arbetsmarknadsinriktad rehabilitering definierades och dessa diskuterades utifrån de arbetssätt och
metoder som användes inom de praktiska verksamheterna.
Arbetet tydliggjorde vad de praktiska verksamheterna kan leverera och vad de inte kan
leverera, i alla fall inte ensamma. Ett exempel är att arbetsförmågebedömning fanns med
på remisser, men dessa ska göras av särskilt utbildade personer/professioner, och instrument för bedömning av arbetsförmåga är kopplade till licensutbildningar. Men även om
arbetshandledarna inte kan göra detta arbete, kan de vara en viktig partner.
Andra tjänster som erbjuds är exempelvis olika former av praktik, arbetsträning, OSA
(Offentligt Skyddat Arbete), sysselsättning för personer i Arbetsförmedlingens Fas 3,
nystartsjobb, arbetsprövning, språkpraktik.

Förut kände man mer att man bara skulle sysselsätta deltagarna

Arbetsanalyser och funktionskrav på arbetet
Insikten om att arbetshandledarna inte kunde göra arbetsförmågebedömningar ledde
vidare till frågan om vad är det vi kan göra med den kompetens vi har och som rimligen
kan läras. Vi tog här hjälp av Arbetsförmedlingen som gav en mycket uppskattad introduktion till att arbeta med arbetsanalyser och funktionskrav. Arbetet innebär att ta fram
konkreta steg-för-steg-beskrivningar över de arbetsuppgifter som erbjuds av de praktiska
verksamheterna för att sedan analysera dessa utifrån kriterier på funktionskrav, det vill
säga vad som krävs för att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett säkert och kvalitativt
riktigt sätt. Exempelvis behöver man för vissa arbetsuppgifter alltid komma i tid, använda
skyddsglasögon, klara att hantera farliga maskiner, uppmärksamhet, snabb reaktionsförmåga, uthållighet, planeringsförmåga, styrka, kunna samarbeta med andra.

Avslutar dagen vid cirka kvart över fyra med att låsa och larma på alla lokaler.
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Viktigt att vara klar över VARFÖR man ska ta reda på funktionsförmåga och VAD det ska
leda till! Sjukskrivning? Rehabilitering? Matchning mot arbete? Bedömning är färskvara –
exempelvis nytänd motivation kan skapa mirakel! Praktik är inte en bedömning!
Kommunen kan arbeta med att observera funktionsförmåga, hjälpa personen att beskriva
hur det är för personen. Vad fungerar och vad fungerar inte? Kommunernas sammanfattningar ger ett bra och viktigt underlag. Ser och konstaterar. Utifrån självskattningar kan
insatser/aktiviteter verifiera hur detta visar sig i en arbetssituation, exempelvis en skattar
ryggont till åtta – då kan det prövas i en verksamhet – på vilket sätt påverkar det.
Detta underlag används av de som remitterar till de praktiska verksamheterna för att
tillsammans med deltagaren tydliggöra behov hos deltagaren som kan tillfredsställas i de
praktiska verksamheterna. Arbetet resulterar i en tydligare remiss/beställning – det vill
säga vad som ska praktiseras/tränas/prövas etc. Underlaget kan även användas för att
diskutera arbeten att söka där dessa funktionskrav finns och där deltagaren har dokumenterad kunskap och förmåga. Utifrån underlaget görs kontinuerliga uppföljningar
med feedback och självskattningar som stöd i deltagarens fortsatta process.
Arbetsanalys används i samband med matchning och i samtal med arbetssökande för att
kartlägga arbetsförutsättningar samt i vägledningssamtal inför arbete eller utbildning.
Genom att systematiskt ställa arbetslivets – yrkesområdets krav mot den sökandes
arbetsförutsättningar och eventuella hinder kan kartläggningen ge ett säkrare underlag
för dennes bedömning av lämpligt arbete/insats.
”Vi analyserar de arbetsuppgifter vi erbjuder! Vad ingår och vad behöver man kunna för
att utföra arbetet på ett säkert och kvalitativt sätt? Vilka på arbetsmarknaden behöver
kunskapen?”

Exempel på arbetsanalys och funktionsförmåga för arbetsträning i det
mobila snickeriet

Vid beställning från kund, externt eller internt

s -OTTAGNING AV BESTËLLNING FRÍN KUND
s "ESÚK HOS KUND FÚR MÍTTAGNING OCH ÚVERENSKOMMELSE OM UTFÚRANDE
s 2ËKNA UT MATERIELBEHOV OCH PRIS
s ,ËMNA PRIS TILL KUND
s /M PRIS ACCEPTERAS SKRIVA IN ORDER OCH BESTËLLNING AV MATERIEL
s (ËMTNING ELLER AVVAKTAN TILL MATERIEL KOMMER HEM
s +APNING ANPASSNING OCH TILLVERKNING AV PRODUKTERNA
s +ONTROLL AV KVALITÏ
s ,EVERANS EV MONTERING
s &AKTURERING
Vissa delar av punkterna ovan bör man ha följande kunskaper eller
tränas på

s 3PRÍK LËS OCH SKRIVKUNNIG KUNNA TA EMOT LËSA OCH RAPPORTERA INSTRUKTIONER
s -ASKINKUNSKAP HANTERING HANDHAVANDE FUNKTION SËKERHET
s -ATEMATIK MÍTTSËTTNING KUNNA AVLËSA MÍTT PÍ PRODUKT OCH MÍTTSËTTA PÍ RITNING
s 2ITKUNSKAP GÚRA SKISSER MED MERA
s -ATERIELKUNSKAP PROVA OLIKA
s 3OCIALT SAMSPEL KUNNA MÚTA KUNDEN OCH KOLLEGOR
s )NITIATIVFÚRMÍGA TA TAG I SAKER SJËLV ELLER TILLSAMMANS MED ANNAN
s +VALITETSTËNKANDE ETT BRA BETYG ËR ATT KUNDEN KOMMER TILLBAKA
s +ÚRKORT EV MÚJLIGHET ATT SJËLV FÍ LEV TILL KUND
s +REATIVITETSFÚRMÍGA ATT UTVECKLA ETT EGET SËTT ATT NÍ MÍLEN
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[

]

Kompetensutveckling
som genomförts

.

oo oo et finns inga omoti erade
personer!

I KNUT har satsningen på MI varit ett led i att implementera evidensbaserade metoder
för att kunna leverera kvalificerade välfärdstjänster i form av utredningar, stödjande
samtal och andra insatser inom socialtjänsten. Alla yrkesgrupper inom försörjningsstöd
och kommunala arbetsmarknadsenheter har genomgått utbildning i MI och deltar i MImetodstödsgrupper, i vissa kommuner har hela socialtjänsten valt att arbeta med MI.
Den största satsningen på kompetensutveckling för arbetshandledarna har varit i
Motiverande Samtal (MI). De som arbetar inom de praktiska verksamheterna har dels
genomgått en tredagars grundutbildning, dels fått utbildning i att ”leda en person i en
rehabiliteringsprocess” under 3 dagar, kompletterat med handledning under tre tillfällen.
Självstudiematerial kring att arbeta med MI i ”Vardagssamtal” finns hos deltagande kommuner. Förutom detta får arbetshandledarna stöd i MI-metodstödsgrupper.
Motiverande samtal (MI) är en på samarbete grundad, personcentrerad form av vägledning för att framkalla och stärka motivation till förändring. MI utgår ifrån att klientens
problemsyn och resurser skall framkallas, inte läras ut av en expert. MI bygger på respekt
för människors autonomi.
Prochaska och DiClementes ”motivationshjul” har betytt mycket för förståelsen att interventioner inte kan utgå från att personer automatiskt vill genomföra förändring här och
nu. I stället för att klandra människor för att de inte var beredda till förändring definierades det som MI-ledarens uppgift att motivera dem till förändring genom det förhållningssätt och de verktyg som finns att tillgå inom MI.

MI är enkelt att förstå och en utmaning att lära sig. En av MIs styrkor
är att det kan kombineras med andra mer handlingsinriktade metoder.
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Var befinner sig deltagaren i motivationshjulet?
Det är centralt i arbetet med MI att veta var i motivationshjulet klienten befinner sig och
att identifiera ett målbeteende. Olika stadier har olika kännetecken och kräver olika fokus
och syfte med samtalet. Det är till exempel ingen idé att göra en handlingsplan för att
uppnå något om inte klienten uppfattar det som ett bekymmer eller vill prata om saken.

Återfall

Bibehållande

Handling

Förbegrundande

Motivationsstadium

Kännetecken

Fokus/Syfte

Förbegrundande

Inte medveten om det problematiska.
”Jag har inget problem med detta!”
”Jag är inte beredd att prata om
saken”

Visa nyfikenhet för beteendet och fråga
om positiva och mindre positiva konsekvenser. Inte ge råd eller argumentera.

Begrundande

”Jag vet att jag bör göra något åt det
här samtidigt som jag behöver det”.
”Å ena sidan vill jag…., Å andra sidan
vill jag…”

Visa nyfikenhet för beteendet – positiva
och mindre positiva konsekvenser, samt
eventuella vinster och förluster med förändring. Ev använda ambivalenskorset.

Förberedelse

Jag har bestämt mig för att skrida till
handling nu på lördag och att sluta/
börja med…”

Få ihop en plan – konkret och realistisk.
Tänk också på tidigare försök och hur
problem kan förebyggas. Beslutsfasen
kallas den ibland. Vara en empatisk
”djävulens advokat”.

Handling

”Jag har nyligen ändrat på det här
beteendet”

Var ett bollplank för att granska hur förändringen känns och lyft fram vinsterna.

Bibehållande

”Jag har ändrat på beteendet och
jobbar för att bibehålla mitt beslut,
men det är svårt”

Granska olika livsområden som påverkas
av beteendeförändringen och hjälp till
med utvecklingen av konkreta strategier
för att inkorporera förändringen. Identifiera
svåra situationer i det nya beteendet.
Vad göra istället och i vilka situationer.
Vad göra istället för beteende vi inte vill se
mer av.

Återfall

”Nu har jag trillat dig igen!”

Analysera vad som utlöste det gamla
beteendet och planera nästa försök,
beväpnad med kunskaper om återfallet.

Begrundande

Förberedelse

”Om vi arbetar professionellt med motivation och förändring bör vi strama upp vårt tänkande och
aldrig mer tänka på eller prata om våra klienter/patienter/elever som ”omotiverade” eller ”motiverade tan att k alificera det. mina ron l ter det meningsl st att rata om moti ation om i inte
l gger till st n f r att s ecificera att moti ationsni n r n gonting som kan ndras oc inte r
en ersonlig egenska samt att alltid s ecificera ilket beteende i syftar . m i inte r beredda
att prata i termer av ”just nu är X motiverad/omotiverad att göra...” är risken stor att vi i stället bidrar
till en luddighet angående motivationsbedömningar.”

Göra en ny planering, vi ger oss aldrig!

Steve Wicks, utbildare i MI

Under utbildningsdagarna i ”att leda en person i rehabiliteringsprocess” tränades förmågan
att arbeta med MI i vardagens arbete på en praktisk verksamhet och strategier för att lösa
problem och hantera motstånd utvecklades. Fallbeskrivningar framtagna av arbetsledarna
innan utbildningen lade grunden för utbildningsdagarna. Förståelse skapades genom att
öka förmågan att identifiera var klienten befinner sig i motivationscykeln, lära om beteendeprinciper och hitta personers förstärkare ”jag gör något för att få något” – ett beteende
fortsätter så länge konsekvensen blir något bra, eller att ett beteende gör att en negativ
konsekvens undviks. Sociala färdigheter tränades som att ge och ta emot kritik och att sätta
gränser. En del materialet som användes kan du hitta på www.learningtransfer.se
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Problem:

Dålig närvaro

Målbeteende:

Närvara varje dag

Motivationsnivå:

Förbegrundande

MI-verktyg:

Ambivalenskorset. Förslag på frågor i samband med ambivalensutforskning: Var gör du när
du inte kommer till oss? Vad känns positivt/bra med det? (Här vill man ta reda på vad det är
som leder till att personen gör någonting annat i stället för att komma till sysselsättningen.)
Vad är det som är mindre bra med att…..(vad personen gör/var personen är när hon/han inte
är på plats)? Vad saknar/förlorar du när du är hos oss? Vad ser du för vinster när du är hos
oss (glöm inte att hjälpa personen genom att vara en empatisk, levande checklista, det vill
säga gå igenom alla livsområden i jakt på vinster)? Vilken vinst skulle du få angående din fysiska hälsa, relationer, ekonomi, psykisk hälsa, kontakt med myndigheter, din framtida arbets/
utbildningsplaner med mera.
Linjalen är också användbar här för att ta temperatur på två viktiga motivationskomponenter,
det vill säga hur viktigt är det att komma till oss och hur säker är personen att hon/han klarar
av att komma.
SBK kan introduceras om ni bedömer att det skulle kunna väcka klientens nyfikenhet. Man vill
komma underfund med ’S’ eller situationsfaktorer som utlöser ’B’ eller beteendet (att närvara)
och vilka ’K’ eller konsekvenser förstärker detta beteende som vi vill uppmuntra.

Exempel på ett vanligt förekommande problem, där målbeteende diskuterats liksom motivationsnivå och vilka verktyg som kan användas.

Om handledning i MI

Det var mycket uppskattat med en snabb repetition av grundidéerna i
MI. Därefter fick vi ta fram ett antal exempel från vår verksamhet där
vi fick lämna vår bedömning. Steve kom med en bedömning och gav
konstruktiv kritik med förslag på hur man kan se tackla problemet från
en annan sida. För oss gav det mycket, då det var lång tid mellan våra
kurstillfällen och minnet behöver fräschas upp. Där ser man också betydelsen av att det finns en MI stödjare inom vår organisation är viktig,
kanske inte med denna dignitet men vår var jättebra.
Arbetshandledare i Södertälje

På minussidan kan nämnas det faktum att vi hade våra sammankomster
tillsammans med en annan praktisk verksamhet och att våra respektive
frågor och exempel var väsensskilda från varandra. Detta gjorde att det
var svårt att relatera till de problem de andra hade.
Arbetshandledare i Södertälje

En arbetshandledares dag på Arbetscentrum i Salem
Kl. 7:00 Jag börjar dagen med fika med mina kollegor och några av de 22 arbetstagare som börjar på morgonen eftersom de har heltid. Samtidigt planerar
vi in dagens arbeten genom att kolla vilka som kommer. En arbetstagare ringer
och säger att han är sjuk.
Kl. 7:30 Jag läser mejlen, skriver ut några papper som gäller nästa veckas
schema, närvarorapporter och fyller i inköpslista med mera för nästa vecka.
Kl. 8:00 Genomgång tillsammans med min chef och mina kollegor angående
planering för arbetstagares jobb nästa vecka och möten för personalen.
Kl. 8:30 Går ut och träffar andra arbetstagare som börjar lite senare och försöker vara tillgänglig för dem som behöver hjälp med att se på schemat vad
de ska göra. Hjälper en person med stickning en annan med syinstruktioner
och ytterligare en med vävning. Kollar av att receptionen fungerar och att städningen pågår och att tvätten är i sin ordning. Några vill prata om sina privata
bekymmer. Jag lyssnar.
Kl. 9:30 Dags att fika – innan jag tagit fram min mugg märker jag att en av våra
arbetstagare har fått ett blodsockerfall. Jag springer och hjälper henne med
det hon brukar få av mig när det händer, för hon blir oerhört förvirrad och envis,
nästan aggressiv. Sitter kvar med henne tills hon är ok efter cirka en halvtimme.
Kl.10:00 Rökgänget är tillbaka och då har vi tillsammans en genomgång av
nästa veckas schema och försöker göra så att alla känner sig delaktiga och
blir nöjda. Helt plötsligt händer någonting: två arbetstagare med höjda röster
hamnar nästan i gräl! Nu får jag jobb med att höra vad som hänt. Jag tar in dem
på kontoret för att lyssna på vad som uppstått. Efter att vi pratat tillsammans
kommer de på att de har uppstått ett missförstånd mellan dem. Vi går ut efter
en kvart och fortsätter med våra pågående uppgifter.
Kl.11:00 Lunch – jag äter min lunch samtidigt som jag svarar i telefon när det
ringer. Efter lunch kollar jag min mejl, har en stunds prat med min kollega. Jag
gör en koll på läget i tvättstuga, receptionen och textilavdelning och att städningen fungerar bra.
Kl.13:00 Jag ber en arbetstagare utföra en uppgift och hon vill inte göra denna
och säger att hon inte orkar då kommer en annan tjej som har lite svårt att
tygla sitt temperament och blandar sig i vårt samtal: Hon försöker försvara sin
arbetskamrat och jag markerar flera gånger med att säga att det inte är henne
jag pratar med. Hon lyssnar inte!! utan hon springer till vår chef och säger att
jag inte lyssnar på henne. Efter några minuter kommer hon tillbaka och vill prata
med mig och säga: ”förlåt mig! Jag var ivrig och dum!”.
Kl.14:30 Fika dags – Med djupa andetag dricker jag mitt kaffe. Skönt att det
är fredag idag!
Kl.15:00 Dagen är slut.

Handledning var suveränt bra.Vi fick en riktig kick genom att få sitta i
en liten grupp och få diskutera igenom olika problemställningar grundligt.Vi fick konkreta råd hur vi kan tillämpa MI i ”känsliga” samtal
vilket fick oss att ta ett stort kliv i vårt arbete med deltagarna.
Arbetshandledare i Sundbyberg
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[En fyrstegsmodell för jämställdhetsintegrering]
6. Vi strävar efter en jämställd och
tillgänglig verksamhet

Fyra workshops genomförs
Deltagare från tre kommuner deltog i fyra workshops enligt nedan.

Uppdrag för alla som är finansierade av socialfonden
”För projekten i Socialfonden innebär jämställdhetsintegrering att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas på alla nivåer och i alla steg gällande förprojektering, ansökan,
genomförande, utvärdering och strategisk påverkan”. Jämställdhetsintegrering innebär att
verksamheten bedrivs så att de tjänster och den service som erbjuds medborgarna är lika
tillgänglig, av lika hög kvalitet och lika väl anpassad för alla, oavsett kön.
Det är också ett krav från ESF att beakta tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i alla projekt utifrån perspektiven fysisk, kommunikativ, informativ tillgänglighet
samt bemötande. I KNUT3 beaktas tillgänglighet dels utifrån de målgrupper – medarbetare i kommunerna – som deltar i olika utbildningar och aktiviteter, dels utifrån de
medborgare som använder sig av socialtjänsten.

Steg 1

Steg 2

Grundläggande förståelse samt
inventering av verksamheterna, vilka
arbetsuppgifter finns och hur påverkar
de jämställdhetspolitiska målen?
Koppla till verksamhetsplaner.

Vilka könsmönster ser vi?
Vad vill vi arbeta vidare med?

Steg 3

Steg 4

Analys av insamlat material,vad
kom vi fram till? Vad ska vi göra åt
de eventuella jämställdhetsproblem
som kom fram i kartläggningen?
Förslag till åtgärder som förankras
på hemmaplan till nästa workshop.

Detaljplan för genomförande av
åtgärder samt hur de ska följas upp.

Uppgift på hemmaplan:
Genomför kartläggningen till
nästa workshop

Utgångspunkt inom KNUT
Arbetet med jämställdhetsintegrering inom KNUT behandlar Jämställd medborgarservice.
Bemöter och behandlar vi kvinnor och män lika eller olika? Får alla samma service? Finns
det något vi behöver förändra i attityder, normer och/eller i det konkreta arbetet?
Arbetet förväntas bidra till:
s %FFEKTIVARE MYNDIGHETSSERVICE OCH RESURSFÚRDELNING n GENOM ATT VERKSAMHETEN
utgår från båda könens behov
s (ÚGRE RËTTSSËKERHET OCH DEMOKRATI n GENOM ATT KVINNOR OCH MËN BEMÚTS PÍ
lika villkor
s (ÚGRE KVALITET OCH TRËFFSËKERHET I BESLUT OCH MYNDIGHETSUTÚVNING
s ¾KAD KUNSKAP OM JËMSTËLLDHETSPOLITIKEN OCH OM BEHOV HOS DE SOM ANVËNDER
myndighetens tjänster
s ¾KAD SERVICE BRUKARE

KNUT3s övergripande mål är att ”Rätt person ska få rätt insats, i rätt tid,
av rätt aktör och till rätt kostnad”, vilket handlar om att leverera en jämställd och tillgänglig verksamhet till medborgarna utifrån individens behov.
Arbetet med jämställdhetsintegrering inom de praktiska verksamheterna planerades av
Karin Sellin, jämställdhetsstrateg samt enhetschef för Enheten för vägledning och arbete
i Sundbyberg stad tillsammans med processcoach Inger Danilda. Fyra workshops och
arbete på hemmaplan genomfördes med representanter från de praktiska verksamheterna
i Salem, Sundbyberg och Södertälje. I samband med projektstart deltog samtliga arbetshandledare i en introducerande workshop. Några arbetshandledare deltog vid en konferens arrangerad av Attention, med fokus på hur det är att vara ung kvinna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning/ADHD. I de brukarundersökningar som genomförts har
frågor om jämställdhet ingått.
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De könsmönster som identifierades var att det görs specialsatsningar på män som är
arbetslösa. Namnen på vissa verksamheter speglar en stereotyp könsuppfattning, som
Jobbcentralen för män och Servicecenter för kvinnor i Sundbyberg där arbetsledarna
också är män respektive kvinnor. (Verksamheterna har slagits ihop 2012.)
I Södertälje kallar sig män som arbetar i de praktiska verksamheterna för arbetsledare och
kvinnor kallas sig handledare. Detta utmynnade i diskussioner kring om vi ser olika på
uppdraget och verksamheten beroende på om vi är män eller kvinnor. Reproducerar vi
könsmaktsordningen? Är det verksamheten och det vi producerar eller är det deltagarna
vi fokuserar på? Eller är det lika oavsett enskild verksamhet och arbetshandledarens kön?
I kvinnodominerade grupper ger vi mer utrymme till männen. Manliga deltagare vänder
sig ofta till män, är det något vi styr och påverkar omedvetet?
Problem kan uppstå när männen i verkstaden fastnar i ”stor och stark fällan” vilket försämrar möjligheterna till rehabilitering, då spelar det ingen roll om de får mer resurser.
Kontexten är inte bra för alla, inte rätt insats för alla! Dags att bryta upp strukturerna!
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Andra frågor handlar om resultat och resurser. Är det fler män som går vidare till arbete
än kvinnor från de praktiska verksamheterna? Vilka får OSA-arbeten? Påverkar det hur
vi bemöter, hur vi stöttar och vilka krav vi ställer på deltagare? Påverkar vi kvinnors och
mäns självkänsla i arbetet?
Arbetet har fortsatt med att göra handlingsplaner för jämställdhetsintegrering och att
granska statistik, resurser, arbetsuppgifter och vad man behöver för att kunna genomföra
arbetsuppgifterna. Hela klientprocessen från utredning, remittering, mål, genomförande
och utvärdering behöver granskas. Ett arbete med att ta fram en checklista för jämställd
remittering har påbörjats under ledning av Sundbyberg – områden som OSA-anställningar,
kvinnofrid, avslutsorsaker och föräldraledighet undersöks.

Reflektioner utifrån analyser
Södertälje

Södertälje ville ta reda på hur deltagaren fått kunskap om de olika verksamheterna, hur
valet har gått till och hur de tänker kring att arbeta i könsblandade grupper. De flesta
verksamheter är i dag uppdelade efter kön, lokalvård är den enda verksamheten där det
finns både kvinnor och män. 21 deltagare besvarade enkäten varav cirka en fjärdedel
kvinnor. Vissa svårigheter med enkätfrågor på grund av svenska språkkunskaper och
läs- och skrivsvårigheter. Arbetshandledaren upplevde det svårt ge frågorna till dem man
själv arbetar med. Några deltagare uttryckte att det var väldigt glada att någon frågade
vad de tycker. Framkom att män hänvisas till snickeriet trots fysiska problem och små förutsättningar att komma ut i arbete inom området. Svaren visar på att vid presentationen
av verksamheterna har männen fått vetskap om traditionellt mer manliga yrken som
transport och snickeri medan när det gäller kvinnorna är det lite mer skiftat. Orsaken till
att vissa verksamheter valdes bort varierade. Av de tillfrågade visade det sig att cirka 44%,
nio män och två kvinnor, hade fysiska eller psykiska hinder att delta i alla verksamheter.
Samtliga deltagare utom en ansåg att det var bättre att arbeta i en könsblandad grupp.
Vilket talar för att en förändring från helt mans- och kvinnodominerande arbeten/arbetsplatser. Orsaker som nämns till att det är bättre med könsblandade grupper för att det
blir roligare, bättre gemenskap och ökar trivseln.

Underlaget är för litet för att dra några generella slutsatser. Av de fem verksamheterna finns
en klar uppdelning ur ett könsperspektiv, textil och secondhandbutiken på ena sidan, lokalvård i mitten och snickeri, intarsia och transport på den andra sidan. Denna uppdelning gäller
både för handläggare som presenterar och rekommenderar verksamheterna för deltagarna
samt deltagarnas egna val. Däremot kan en tredjedel av männen tänka sig att arbeta inom alla
områden. Kvinnorna kan tänka sig att arbeta inom alla verksamheter – utom snickeri för halva
gruppen. Det skiljer sig lite åt då det gäller kvinnor och män, kvinnorna säger i högre utsträckning att de kan tänka sig att arbeta i mer mansdominerade yrken än vad männen säger om
mer kvinnodominerande yrken.
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Salem

Nio kvinnor har svarat på frågorna som delades ut i enkät, för en person behövdes tolk.
Sju uppger att alla arbetsområden på den praktiska verksamheten presenterades för dem.
Sju av nio uppger att de fick välja själva. De flesta var intresserade av flera områden, men valde
sedan vissa områden. Generellt är det främst snickeriet som har svårt att engagera kvinnorna.
Åtta av nio ville vara i en blandad arbetsgrupp kvinnor och män, och endast en ville hellre
vara hemma än att arbeta, vilket var lägre än förväntat.

Resultatet av enkäten har gjort att vi på Salems Arbetscentrum har gått från tro till vetande.
Det har medfört att vi påbörjat arbetet med att göra en handlingsplan för jämställdhetsarbetet
så att vi kontinuerligt kan följa upp hur arbetet går och göra förändringar där det behövs för
att arbetsplatsen ska bli mer jämställd. Vi har också en tanke på att göra ytterligare enkät med
frågor till män eftersom den första vände sig till enbart till kvinnor. Det har också medfört att
personalen har fått upp ögonen för att hjälpa de arbetstagare som har haft svårt för att våga
ta steget att prova på, speciellt kvinnor att prova de traditionellt manliga arbetena, då det är
mest på den sidan vi märkt en obalans i könsfördelningen. Vi kommer också att försöka rotera
personalen för att kunna vara förebilder för alla arbetstagare.

Sundbyberg

Sundbyberg ville veta om och hur det påverkar om det är män eller kvinnor som är
arbetsledare, och om det bara är kvinnor respektive män i en arbetsgrupp. De stod inför
en omorganisation där två praktiska (en med enbart kvinnor och en med män) verksamheter skulle bli en. Två av sex som svarade på enkäten tror inte att det har någon
betydelse alls om det bara är kvinnor i gruppen och inte heller om det bara är kvinnliga
arbetsledare. Kvinnorna tyckte att de hade små möjligheter att utvecklas. Nästan alla trivs
på sin arbetsplats och arbetskamraterna är viktiga för alla. En svårighet att tolka svaren
fanns då det inte gick att ställa följdfrågor.

Vi har blivit mycket mer observanta gällande fördelning av arbetsuppgifter och hur vi framöver
planerar den ”nya” verksamheten. Sammanslagningen av Jobbcentralen och Servicecenter har
inte varit några problem. Det som kanske har varit den största utmaningen är att få språkpraktikanterna att närma sig ”grabbarna” och vise versa, men i somras åkte en av våra kvinnliga
språkpraktikanter runt med en av killarna och hämtade tvätt. Killen berättade att han hade haft
stor behållning av deras samtal under körningarna. Killarna går fortfarande runt med sina arbetskläder, men jag har en bild framför mig när en av dem står i köket med sina ”rena” snickarbyxor med kniv och hammaren dinglande i fickorna och ett förkläde på sig lagandes mat. Det
var för mig en härlig syn. Det primära för många män är att visa för hela världen att de är en
del av samhället genom att de har jobb, en del ”sitter i snickarbyxorna”. Som sagt så jobbar vi
mest med attityder och genom att förändra verksamheten så att den inte blir så könsstereotypt.
Vi kommer att lägga ner den delen av verksamheten som kräver stora starka grabbar och små
pysslande i en textilverkstad, för att överdriva lite. Kanske är det att göra det lite lätt för oss,
men det är inte så lätt att göra revolution i en sådan här typ av verksamhet.
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7. Kunskap om neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar
Till kommunernas arbetsmarknadsenheter och till de praktiska verksamheterna remitteras även personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och under
det förberedande arbetet inför KNUT var ny kunskap om NPF högt prioriterat. 2009
genomfördes de första utbildningarna i tre steg: introduktion, påbyggnad och coachutbildning. Arbetshandledarna i de praktiska verksamheterna har också fått utbildning
om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar genom grundutbildningar och en fördjupning under två dagar. I den fördjupade utbildningen fanns önskemål från kommunernas
arbetsledare om en mer praktisk karaktär, där arbetsledarna kunde diskutera och träna
på praktiska situationer som uppstår i vardagen i mötet med deltagarna i de praktiska
verkstäderna.

Fick en mycket bred genomlysande beskrivning. Allt från teorier
till exempel.

Påbyggnadsdagarna byggde på en inledande repetition av grundläggande NPF-kunskaper
och därefter genomfördes workshops på olika teman/problemområden där arbetshandledarna kunde ta upp de praktiska vardagsproblem som finns i verksamheterna. Repetitionen gav en översiktlig diagnoskunskap samt förhållningssätt och bemötande, pedagogiska strategier och hjälpmedel. Teman i de fördjupande avsnitten behandlade exekutiva
funktioner och motivation, gränslöshet, impulsivitet, gränssättning och regler samt
socialt samspel.

Informativt på en bra nivå, bekräftelse på att jag försöker och är på rätt
väg (ibland).

8. Transnationellt utbyte
De praktiska verksamheterna har även deltagit i studiebesök och ett transnationellt utbyte
med Skottland. Det transnationella utbytet med Edinburgh via den lokala handelskammaren innebar besök på olika verksamheter riktade till grupper som står långt från arbetsmarknaden. Dessa studiebesök gav många idéer om nya arbetsmetoder och angreppssätt.

Våra KBT-baserade kurser liknar dem som Edinburghs Women OntoWork
har. De har en mycket längre erfarenhet än vi och de har redan hittat
välfungerande lösningar till problem som vi bara har börjat upptäcka
att de finns.Till exempel har man hos WOW börjat fokusera ännu tydligare på arbetslivsinriktning och metoder som ska överbygga klyftan
mellan den trygga gemenskapen på kursen och den otrygga arbetsmarknaden.Vi har justerat vårt eget koncept utifrån dessa erfarenheter.
Samarbetet med Edinburgh resulterade bland annat i en utbildning för arbetshandledare
och andra intresserade kring en modell utvecklad av WOW (Women Onto Work,
www.womenontowork.org). WOW är en verksamhet som funnits i över 20 år i
Skottland, och erbjuder program på plats ute i olika bostadsområden för olika grupper
av kvinnor. Specifika insatser har utvecklats för kvinnor från etniska minoriteter, unga
kvinnor, kvinnor med psykisk ohälsa samt kvinnor med funktionsnedsättningar.
Programmen består av utbildning, coachning, vägledning, praktik, nätverkande och en
bonus om deltagaren fullföljer insatsen.

Vi stärktes i vår insikt av hur viktigt det är att ha en lämplig lokal, där
klienterna kan vistas och aktiveras på en mängd olika sätt, dagligen och
med varierande tider upp till heltid. Att kunna träna de personliga
färdigheter som behövs för att kunna bli mer anställningsbar, öka självtillit, öka motivation.

Utbildningarna genomfördes av Attention Utbildning som ingår i Riksförbundet Attention.
Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar som ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och OCD.
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Capital City Partnership

Edinburgh har antagit en uppsökande sysselsättningsstrategi och skapat ett partnerskap
med aktörer inom välfärdssektorn; lokala, regionala och nationella. Partnerskapet har en
extern ordförande från näringslivet. Strategin är att genom uppsökande verksamhet öka
antalet som går in program för ökad anställningsbarhet och vidare till arbete – och att
få medarbetarna ut från kontoret! Det primära målet är att nå personer i arbetsför ålder
som inte har kontakt med Job center, är inaktiva men som kan ha kontakt med andra
aktörer inom hälsa, social omsorg eller utbildning.
Målgrupperna är personer med/som; psykisk ohälsa, inlärningsproblem, fysisk ohälsa,
tidigare kriminalitet och fängelse, hemlösa, missbrukare, varit omhändertagna, ensamma
föräldrar, etniska minoriteter, flyktingar, de med uppehållstillstånd.

Genom att man har varit där och imponerades av bla deras partnerskap
mellan olika organisationer och allt som de gör, alla deras olika insatser,
metoder som de har byggt upp så har man ju det i huvudet och när vi
sen sitter och diskuterar vår verksamhet så sipprar det ut och vi kanske
tar beslut därefter.
Vid vårt besök berättade de om två spår i sin strategi; ”Get on” med mobila team som
arbetar brett genom att ge informations- och remitteringsservice till en mängd olika
tjänster och är till för alla som på något sätt vill förbättra olika aspekter av sina liv.
En kärngrupp om 4-5 anställda arbetar utifrån en buss som är inredd som ett mobilt
”kontor”, syftet är att komma nära målgruppen, som ofta har dåliga erfarenheter av
myndigheter. Det är en plattform för organisationer som kan arbeta tillsammans och
hjälper personalen att lära sig om varandras verksamheter. Har genomfört 800 interventioner och 450 registrerade insatser. Det andra spåret ”Community Renewal Project”
är att arbeta djupt inom svåra geografiska områden, att ändra normen att inte arbeta till
att arbeta. De knackar dörr frågar och lyssnar: Vad behöver ni? Det kan gälla hälsa, jobb
eller något annat som ökar livskvalitén. Har nått 1200 personer av totalt 1400 som är i
arbetsför ålder. Arbetar aktivt med 140 personer, 43 unga mellan 16-19, 35 hälsointerventioner. 100 personer i jobb eller träning. 75% har inte JSA (job seeking allowance).
Deras erfarenheter är att det inte alls är svårt att nå personer.
”Vilka aktörer skulle vara med i ett strategiskt partnerskap kring praktiska verksamheter
för att verkligen skapa skillnad för deltagarna samt att lära om varandras verksamheter?”

32 [Knut 3]

[Knut 3] 33

[

Från brukardialog till
programtanke

]

9. Vad tycker deltagarna om
verksamheten?
Ett utvecklingsområde för KNUT3 är brukarutvärderingar, som ett led i vardagslärandet
för medarbetarna, och för att säkerställa kvalitetssäkrade välfärdstjänster för medborgarna.
Fokus är brukarnas uppfattning om de aktiviteter de är involverade i och aktiviteternas
möjlighet att bidra till en väg tillbaka ut på den öppna arbetsmarknaden.
Två brukarundersökningar i form av fokusgrupper är genomförda av två olika externa
konsulter inom ramen för KNUT3 i kommunerna Salem, Sundbyberg och Södertälje.
Fokusgrupper är en kvalitativ undersökningsmetod där en grupp personer tillfrågas om
sina tankar, känslor och attityder till olika teman. Frågor ställs av en moderator till hela
gruppen och uppmuntrar till diskussion.

Brukarundersökning 1, våren 2011
Den första undersökningen genomfördes under våren 2011. Deltagare i fokusgrupperna
var remitterade från Arbetsförmedlingen (Fas 3 och OSA) samt kommunernas enheter
för försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser. Gruppen träffades under tre timmar vid
ett tillfälle.
Resultat

Deltagarna i fokusgrupperna upplever sig inte speciellt delaktiga i de val av insatser som
görs, och upplever sig inte kunna neka till insatser då detta skulle kunna äventyra den
enda försörjningskällan de har. De upplever inte heller att de har handlingsplaner eller att
deras erfarenheter ligger till grund för de insatser som erbjuds. De ekonomiska förutsättningarna varierar stort (a-kassa, OSA, ekonomiskt bistånd) och dessa förutsättningar
påverkade också i hög grad deltagarnas inställning till arbetsuppgifterna – högre lön, mer
positiva. Några personer var bostadslösa och/eller hade en beroendeproblematik, även
personer med tidigare kriminalitet fanns i grupperna.
Oavsett vilka insatser i de praktiska verksamheterna deltagarna är involverade i ser de
positivt på dessa utifrån att det har bidragit till att bryta sin isolering.Att gå till en arbetsplats varje dag gör att de får bättre rutiner i vardagen. Deltagarna har fått nya sociala
kontakter och ingår i en arbetsgemenskap vilket till viss del stärker deras självkänsla. De
ser inte alltid insatsen på de praktiska verksamheterna som en merit eller möjlighet att
komma ut på den öppna arbetsmarknaden, det är viktigt att successivt få praktik på den
ordinarie arbetsmarknaden.
Utvärderingen visar att brukarna ofta har små förhoppningar om att insatserna skall leda
till ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan får bottenbetyg av deltagarna i denna undersökning, de träffade sällan sina handläggare och deltagarna saknade kontinuitet och framförhållning från handläggarnas sida. Arbetsmarknadsenheternas handläggare och praktiska
verksamheternas arbetshandledare får genomgående mer positiva omdömen även om det
förekommer personal som upplevs som ordningsvakter. Deltagarna efterfrågar mer samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen, då de upplever att
de slussas fram och tillbaka mellan aktörerna.
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Till största delen planeras och fördelas platserna/insatserna utifrån traditionellt sett manliga respektive kvinnliga yrkesområden.
Arbete med resultatet

Arbetshandledare från samtliga KNUT-kommuner träffades och diskuterade brukarundersökningens resultat, som inleddes med en analys av underlaget utifrån vad de praktiska
verksamheternas arbetshandledare kan göra, inte kan göra just nu och vad som kan lindras i den dagliga verksamheten. Svårigheter att just nu lösa är bostadsfrågor, ersättningsnivåer, olika regelverk inom myndigheterna. Upplevelsen av att bli tvingad och besvikelse
på socialtjänsten kan lindras och bemötande och arbete med individuella handlingsplaner
med tydliga mål kan arbetas direkt med.

kommunen kan påverka. Grupperna träffades denna gång vid två tillfällen om vardera
tre timmar, för att deltagarna skulle få möjlighet att i lugn och ro fundera över de olika
teman som togs upp.
Resultat

Deltagarnas väg till de praktiska verksamheterna har ofta varit krokig och lång med minst
10-15 handläggare från olika myndigheter inblandade, vilket visar på en fortsatt bristfällig
organisering och ineffektiva, icke samverkande processer mellan olika aktörer.
Liksom i den förra brukarundersökningen upplevde deltagarna att det mest positiva med
de praktiska verksamheterna var att bryta en isolering, ingå i ett socialt sammanhang, att
få vardagliga rutiner, arbetskamrater och att ingå i en gemenskap och att vara behövd –
trivseln är överlag hög.
I stort sett alla upplevde att man hade en handlingsplan, övervägande del ansåg att man
har inflytande över sin plan och att man utvecklades genom insatsen. Deltagarna kan
också påverka genom arbetsplatsträffar, APT, mer regelbundna APT-träffar efterfrågas.
Bemötandet från arbetshandledarna uppfattas som respektfullt och med lyhördhet och
förståelse för deras behov och att man får stöd, även om en variation finns hos de olika
kommunerna, liksom inom kommunernas olika verksamheter.
De personer som har en OSA-anställning är, även i denna undersökning, överlag mer
nöjda med arbetet i de praktiska verksamheterna än de som har enbart ekonomiskt
bistånd. Allra mest nöjda är de som utbildar sig till städare parallellt som de genomför
städuppdrag – det är också den gruppen som ser mest positivt på sin framtid och den
grupp där flest kommer ut i arbete efter avslutad insats.
Grundförutsättningar finns men förbättringar behövs!

Inom brukardialogerna togs förbättringsområden fram av deltagarna i de praktiska verksamheterna.
s !TT TA FRAM MER VERKLIGA OCH MER ANSVARSFYLLDA ARBETSUPPGIFTER
s ¾PPNA DÚRRARNA TILL DEN PRIVATA SEKTORN FÚR ATT HITTA UPPDRAG PRAKTIKPLATSER OCH
jobb – samarbeta med AF om detta
Arbetshandledarna arbetade men vad de konkret ville och kunde göra annorlunda för
att möta deltagarnas efterfrågan. Samtliga kommuner vill arbeta med mer specificerade
handlingsplaner med täta uppföljningar där individen själv ska kunna se sin utveckling
samt att öka och stärka individens möjligheter till egenmakt. Bemötande skulle kunna
förbättras genom att arbetshandledarna blev bättre på MI motiverande samtal som de
utbildats i. Frågor om remitteringsprocessen till de praktiska verksamheterna kom upp,
liksom uppföljning.

Brukarundersökning 2, våren 2012
Den andra undersökningen genomfördes under våren 2012. Deltagare i fokusgrupperna
var OSA-anställda och personer remitterade från kommunernas enheter för försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser. Personer som deltog genom Arbetsförmedlingens Fas 3
(sysselsättningsfasen) valdes bort då det finns ett regelverk kring denna insats som inte
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s "ËTTRE FRAMFÚRHÍLLNING INNAN AVSLUT EX /3!
s !TT DE TAR VARA PÍ VÍRA KUNSKAPER OCH LIVSERFARENHETER
s !TT TIDEN I DE PRAKTISKA VERKSAMHETERNA LEDER NÍGONSTANS
s !TT KOMBINERA PRAKTIKARBETSTRËNING MED UTBILDNINGSINSATSER ATT FÍ CERTIlKAT
s !TT GE ARBETSHANDLEDARNA MER KUNSKAP OM HUR STÚDJA PERSONER MED NEUROPSYKIAtriska funktionsnedsättningar
Utifrån detta arbetar respektive kommun vidare med sina specifika utvecklingsområden,
tillsammans med deltagare och arbetshandledare på arbetsplatsträffar. Deltagarna skall
känna att de har makt över sin egen situation, sina arbetsuppgifter och sin närmiljö.
Klienter som deltar i de praktiska verksamheterna skall inte bli ”arbetstränade” utan de
skall återerövra sin vardag och arbetsförmåga.
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Trappan i Salem

Södertälje har anställt en resursgrupp inom Praktiska Verksamheterna som består av en
person som håller i extern praktik, en språkstödjare/pedagog, en arbetsterapeut med
ergonomikunskaper och en socionom/kurator. Vid utformningen av denna grupp togs
stor hänsyn till resultaten i brukarutvärderingen.

Vägen till arbete beskrivs i Salem som en trappa med olika trappsteg. En del personer
behöver lång tid på sig i varje trappsteg medan andra kan hoppa över flera steg. Behovet
av stöd på vägen är också individuellt. När en person remitteras till arbetsmarknadsenheten gör arbetsmarknadssekreteraren en utredning och en arbetsplan tillsammans
med personen. Beroende på personens arbetsförutsättningar bestäms i vilket steg i
trappan han/hon bör börja sin väg ut till arbete. Trappan används också som verktyg vid
individuella uppföljningsmöten där också nästa steg bestäms tillsammans med klienten/
den arbetssökande.

I Södertälje har nu varje deltagare en egen handlingsplan/pärm. Sundbyberg har fått tillgång till kommunens företagslots. I Salem görs idag delar av planeringen av hela verksamheten tillsammans med deltagarna.

[Jobbtrappan]

Tavelmöten i Södertälje

I Södertälje har arbetshandledarna och deltagarna ”tavelmöten” – som bygger på Lean
filosofin – för att gå igenom uppställda mål, avvikelser, ständiga förbättringar och den
dagliga driften. Inom den praktiska verksamheten för lokalvård kompletteras tavlorna
med grafiska symboler för deltagare som inte kan eller har svårt att läsa. På det här sättet
kan alla, arbetshandledare och deltagare, delta i förbättringsarbetet och deltagarnas idéer
samt kompetenser tas tillvara.

AM1
6 Ute i
arbete

5 Ute i
praktik

AM2

er

ar
e

4 Anpassat
arbete

kn

ad

ss

ek

re
t

3 Arbetsträning

2 Lättare
arbetsträning

Vi har en LEAN-tavla som vi går igenom på morgnarna, pictogram och
med förtydligande bilder, det är jättebra.

1 AME –
besök och
utredning

Ar
b

et

sm

ar

AM1-3

Lön eller andra former av praktik eller
anställningar med ekonomisk stöd

Försörjningsstöd, sjukersättning
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10. Vi utvecklar en programtanke!
Utifrån all ny kunskap, arbetet med verksamhetsplaner och utvecklade verktyg som
arbetsanalyser, diskuterades hur detta skulle kunna omsättas till ett helhetstänk och till
ökad nytta för deltagarna i de praktiska verksamheterna. En programtanke tog form
där deltagare kan få en sammanhållen och förutsägbar process med ett tydligt mål, med
tydligt ansvar för deltagare och där samarbete sker med arbetsmarknadsenheterna och/
eller försörjningsstöd utifrån hur man arbetar i respektive kommun. Genom brukarutvärderingarna finns kunskap om att deltagarna efterfrågar mer verkliga och ansvarsfyllda
arbetsuppgifter där man tar vara på deras kunskaper och livserfarenheter, mer kontakt
med den privata sektorn, att praktik/arbetsträning kombinera med utbildningsinsatser,
att få certifikat – att tiden i de praktiska verksamheterna leder vidare.
Det ser olika ut i kommunerna hur systematiskt arbetet är inom de praktiska verksamheterna. En av verksamheterna inom de praktiska verksamheterna i Södertälje ”Inre
service” har en insats där man utbildar och certifierar en städutbildning. Alla som slutfört
utbildningen och certifierats har fått arbete, dock har det tagit olika lång tid, för några
6 månader och för andra ett par år. Bortfallet under utbildningstiden är cirka 50%. På
sidan 54 kan du läsa om det monetära värdet av utbildningen för kommunen och andra
samhällsaktörer.
Programtanken kan utvecklas och förfinas inom de områden som de praktiska verksamheterna idag erbjuder; transport, catering, köksbiträde, butik, lokalvård, tvätt, snickeri,
sanering. Upplägget av programmet kan grovt beskrivas enligt nedan. Värt att notera är
att varje del kan ta olika lång tid för varje individ och varje del introduceras när deltagaren är redo. Kurser och utbildningar kan även genomföras tvärkommunalt, exempelvis
inom ramen för KNUT-samarbetet. Viktigt att få förutsättningar att utföra arbetet säkert,
med kvalité och till nytta för uppdragsgivare.

Specifika ”yrkesprogram”

Gemensamt för alla ”program”
Genomförs av arbetsmarknadssekreterare och
socialsekreterare

Introducerande utbildning i arbetsuppgifterna och
vad som krävs för att kunna utföra dessa, och vilken
handledning som kan erbjudas. Underlag är utvecklade
arbetsanalyser och tillhörande funktionskrav.

Kunskap om anställningsformer och villkor, arbetsrätt,
fackförbund och A-kassa, den goda arbetsplatsen,
vägen till arbetsmarknaden, den lärande arbetsplatsen.

Även områden som friskvård, personlig utveckling
Om behov finns komplettera med formell utbildning som och motivation är viktigt att arbeta med. Södertäljes
exempelvis för programmet ”transport”; körkortsteori,
utvecklade kurs för främst OSA-anställda – Människor
logistik, körkort, truck,
i arbete (MIA) – kan användas här. Budgetrådgivning/
skuldsanering vid behov. Motiverande samtal.
Vad är viktigt på en arbetsplats inom programmet och
vilken typ av jobb finns det inom programmets arbetsom- Söka arbete
råde – ofta många fler än man i första hand tänker på!
s 'RUNDLËGGANDE DATAKUNSKAP FÚR DE SOM BEHÚVER
s !TT SÚKA ARBETE
Uppföljning och bedömning utifrån remittering, pros /LIKA JOBB INOM ARBETSOMRÍDET ATT SÚKA
grammets innehåll, arbetsanalyser och funktionskrav.
s (UR SÚKA DESSA JOBB n #6 PERSONLIGA PRESENTATIONER
Kan vara formella och/eller informella metoder.
och intervjuträning, använda nätverk
Validering.
s !RBETSPLATSBESÚK
Möjligheter till extern praktik inom området
s -ATCHNING MOT ARBETE
s "EHÍLLA MOTIVATIONEN
Certifiering alternativt ”fylligt” intyg

Viktigt att koppla tanken om program till hela klientprocessen: remittering (vem, varför,
vad) , individuell planering utifrån remiss (hur), uppföljning (hur gick det) och tydliga
nästa steg. Innan en person väljer att gå in i ett program finns möjligheter att få en kortare
”prova-på-plats” med tydligt angivna arbetsuppgifter. Alla deltagare i de praktiska verksamheterna har inte behov att gå ett helt program, aktiviteter beslutas utifrån deltagarens
handlingsplan.
Möjligheterna att genomföra olika program ser också olika ut i olika kommuner, små
kommuner med få deltagare, kan ha svårigheter att själva erbjuda mer eller mindre
formella utbildningar. Här kan samarbete mellan kommuner vara en lösning. Att få intyg
på kunskap och kompetens eller möjligheter att certifieras är av stor vikt för de klienter/
arbetssökande som deltar i de praktiska verksamheterna, både formellt vid jobbsökeri
och för självkänslan att kunna slutföra arbetsuppgifter med goda resultat.
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[

Praktiska verksamheterna
i siffror

]

11. Från Instrument X© till resultat
INSTRUMENT X©
Instrument X© är ett kartläggningsinstrument och en process som utvecklades i första
fasen av KNUT för att få ett enhetligt instrument som bättre visade och beskrev klientens
behov av fortsatta insatser när de söker försörjningsstöd. Instrument X© används som
beslutsunderlag vid nybesök och första samtalen med klienten. Det består av fyra delar
där den första delen är en utredning av rätten till bistånd, den andra delen är en utredning som skall ligga till grund för val av eventuell insats, tredje delen i X-et avser en
individuell handlings-/förändringsplan och fjärde delen avser uppföljning/utvärdering.
Under KNUT3 har utvecklingsarbetet fortsatt och instrumentet har analyserats bland
annat utifrån de olika verktyg som används i MI. En ny version av Instrument X© kommer
att finnas tillgänglig från 2013, då kommer även utbildningar i Instrument X© och MI
(MIX-utbildning©) att kunna erbjudas andra kommuner.

[Souad 33 år]

Utifrån Instrument X© får vi fram data om olika behovskategorier hos de som söker
försörjningsstöd och kan därför lättare planera för insatser och tillsätta resurser där de
En klients
förflyttning
mellan
behövs mest. AM1-3
som beskriver
behov av
supportbehovskategorier
och insatser riktade mot arbetsmarknaden och RH 1-3 som beskriver olika kategorier inom arbetsmarknadsrehabilitering – beroendeproblematik respektive psykisk och fysisk ohälsa. Ett 70-tal kommuner
har visat intresse för arbetet med KNUT, Instrument X© och behovskategoriseringen.
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Modellen visar hur en person genom insatser närmat sig den reguljära arbetsmarknaden
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Kommunal arbetsmarknadsstatistik

Arbetsmarknadsenheterna

Nynäshamn

Salem

Sundbyberg

Södertälje

SKL har tillsammans med ett antal svenska kommuner utvecklat ett system för Kommunal
ArbetsmarknadsStatistik (KAS). Ett benchmarkingsystem som utvecklats i syfte att underlätta jämförelser mellan kommuners arbetsmarknadsinsatser och som grund för lärande.
KAS bygger på en ”input – output-modell” där input är deltagarna i insatserna och output
är resultat som kan förklaras dels utifrån input och dels faktorer som skall leda deltagarna
fram mot ett arbete. De faktorer som förväntas påverka resultaten är:

Målgrupper

AM1-Rehab
AM1: 3%
AM2: 29%
AM3: 68%
(AM3+rehab) som
varit inskrivna 2011

AM1-3
RH 1-3
AM1:14%
AM2:37%
AM3:48%

AM2 & AM3
AM2: 46%
AM3: 31%

AM2 & AM3
AM2: 44%
AM3: 56%

122
47% kvinnor
53% män

233
48% kvinnor
52% män

519
44% kvinnor
56% män

s )NTERNA FAKTORER ARBETSSËTT OCH METODER UTREDNING COACHNING OCH VËGLEDNING
rehabilitering, praktik, matchning, utbildning etc); resurser (kostnader för personal
etc, som kan fördelas per invånare och per deltagare); och organisation.
s %XTERNA STRUKTURELLA FAKTORER ARBETSLÚSHET ANDEL AV BEFOLKNINGEN SOM HAR
försörjningsstöd; försörjningsstöd (kr) per invånare, andelen utrikes födda; andel
av befolkning med förgymnasial utbildning; ohälsotal, kommungruppsindelning;
befolkningsstorlek.
s $ELTAGARSAMMANSËTTNINGEN I RELATION TILL FAKTORER SOM KÚN ÍLDER FUNKTIONSNED
sättning, utbildning, tid i utanförskap och tid i åtgärd.
Resultatmåtten delas upp i osubventionerat arbete, subventionerat arbete, studier, utförda uppdrag och åter uppdragsgivare. Utförda uppdrag kan till exempel avse personer
remitterade från socialtjänsten som går vidare till Arbetsförmedlingen eller personer
som erbjudits sysselsättning inom ramen för Jobb- och utvecklingsgarantin på uppdrag av
Arbetsförmedlingen. Åter uppdragsgivare kan till exempel handla om att en problematik
upptäcks som hindrar personen från att vara kvar på insatsen.

KNUT och SKL i samarbete
I KAS tas inte hänsyn till olika behovskategorier, men KNUT-kommunerna har tillsammans med SKL initierat ett utvecklingsarbete för att få in mer och bättre data som utgår
från klienternas behov i relation till kategoriseringen AM1-3. Vi undersöker om vi genom
en differentierad inrapportering (AM1-3) till KAS bättre kan belysa olika insatsers effektivitet utifrån klienters specifika behov.
KNUT-kommunerna har genomfört pilotrapporteringar av data till KAS utifrån behovskategorierna AM1-AM3 för år 2010 och 2011. Beslut har tagits om att fortsätta med
en differentierad inrapportering och att utveckla de datasystem respektive kommun har
upphandlat, för att underlätta rapporteringen. Under den första pilotrapporteringen fick
handläggarna i kommunerna i stor utsträckning ”handjaga” uppgifterna. För att kunna
mäta framgång och få tillgång till adekvat statistik i relation till behovskategoriseringen
krävs en fortsatt dialog, dels med kommunens ekonomer och utredare, dels med de
företag som tillhandahåller verksamhetsstöd. Ett ytterligare steg i utvecklingsarbetet är
att utifrån data om olika AM1-3-insatsers effektivitet belysa resultaten ur ett socioekonomiskt investeringsperspektiv. Det finns, enligt SKL, ett stort intresse för utvecklingsarbetet från andra kommuner.

Antal inskrivna
Internt/externt

Ej bestämd
23%
1 053
49% kvinnor
51% män

Exempel på data inrapporterat till SKLSs Kommunala ArbetsmarknadsStatistik (KAS) för år 2011

Modellen med kategoriseringen av behov i AM1-AM3 har givit oss ett gemensamt språk
och Instrument X© har givit oss en struktur för uppföljning på individ- och gruppnivå.
Instrument X© innebär att alla klienter – oavsett kommun – får svara på samma frågor
och det ger kommunerna underlag för resursfördelning, jämförelser samt planering av
insatser med stöd av kategoriseringen.
I Nynäshamn är den praktiska verksamheten Service Partner organiserad under den
tekniska avdelningen och ett avtal om platser finns mellan Service Partner och enheten
Arbete och försörjning. Målgruppen är personer med behov av extra stöd och parallella
insatser av olika aktörer, motsvarande behovskategori AM3. I Salem är den praktiska
verksamheten Arbetscentrum en del av Arbetsmarknadsenheten och får deltagare från
samtliga behovskategorier, remitterade från kommunen och Arbetsförmedlingen. Sundbyberg har deltagare motsvarande behovskategorierna AM2 och AM3, från både kommunen och Arbetsförmedlingen. I Södertälje kommer de flesta deltagare från Arbetsförmedlingen, och deltagare med behovskategori AM3 kommer från kommunen.
Siffrorna i tabellen ovan avser kommunernas hela arbetsmarknadsenheter och följande
redovisning endast de praktiska verksamheterna.

Salem
Arbetscentrum med Dataverkstaden erbjuder arbetslösa kommuninvånare platser för
träning där målet är att komma ut i arbete eller att närma sig arbetsmarknaden och att bli
självförsörjande. Individuella program utformas tillsammans med remitterande arbetsmarknadssekreterare, Arbetscentrums personal och arbetstagaren.
För att följa personens utveckling används en trappstegsmodell som finns beskriven i
kapitel fem och som även används vid uppföljningsmöten. Den person som börjar på
Arbetscentrum erbjuds olika alternativa träningar där även jämställdhet beaktas. De personer som enbart tränar på Dataverkstaden har av arbetsmarknadssekreterare bedömts ha
enbart detta behov. För de personer som tränar på Arbetscentrum ingår Dataverkstaden i
deras individuella träningsprogram.
Arbetscentrum med Dataverkstaden har under 2011 haft 123 personer i olika insatser,
varav 68 män och 55 kvinnor. Fördelningen utifrån behov hos deltagaren har varit AM1
15 personer, AM2 38 personer, AM3 45 personer, samt Rehab 25 personer. Personal har
under 2011 har varit en enhetschef, tre arbetshandledare och en datalärare. Budget för
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Södertälje

Arbetscentrum med Dataverkstaden har 2011 varit 2 364 505 kr, varav 90 000 kr kommer från intäkter av egna utförda arbetsuppdrag.

Praktiska Verksamheterna (PV) i Södertälje består av sju olika verksamheter geografiskt
placerade på två olika ställen i Södertälje. Totalt under 2011 har PV haft 84 kvinnor och
92 män inskrivna varav sju personer som AM2 och resterande 169 som AM3. Kvinnorna
och männen har remitterats från kommunen och Arbetsförmedlingen. Majoriteten kommit från Arbetsförmedlingen, 63%, men det skiljer sig markant åt mellan könen. Drygt
hälften av kvinnorna, 57%, kommer från Arbetsförmedlingen medan samma siffra för
männen är 71%.

Inskrivna 2011, 123 personer fördelade på AM1-3 samt Rehab

Rehab
(25 pers)
20%

AM1
(15 pers)
12%

AM1
AM2

Inskrivna deltagare praktiska versamheterna 2011
Inskrivna deltagare praktiska verksamheterna 2011

AM3
Rehab

AM2
(38 pers)
31%

AM3
(45 pers)
37%

100
90
80
70
60
50
40
30

Arbetscentrum avslutade 74 personer under året varav 21 personer gick till anställning,
fyra personer till subventionerad anställning, till studier 13 personer, annan försörjning
AF 15 personer, åter remittent tre personer, avflyttad en person, sjuk/föräldraledig två
personer, ej avhörd 13 personer, övrigt två personer.

20
Kvinnor
Män

Övrigt (13 pers) 3%
Anställning
Ej avhörd
(13 pers) 18%

Subv Anställing

Anställning
(13 pers) 28%

Studier
AF Aktivitetsstöd/
ungdomsgaranti

Avflyttad (1 pers) 1%

Åter Remittent
Åter Remittent
(3 pers) 4%

AF Aktivitetsstöd/
ungdomsgaranti
(15 pers) 20%

Avflyttad
Studier
(13 pers) 18%

0
Totalt

Inskrivna 2011, 123 personer fördelade på AM1-3 samt Rehab

Sjuk/föräldrarled
(2 pers) 3%

10

Subv Anställning
(4 pers) 5%

Sjuk/föräldrarled
Ej avhörd

Kommunen

Arbetsförmedlingen

Av de 111 kvinnor och män som remitterats från Arbetsförmedlingen har 14 kvinnor
och 30 män OSA-anställning. Detta belyser i ännu högre grad att det är främst män som
remitteras från Arbetsförmedlingen till PV. Deltagare från Arbetsförmedlingen är nästan
uteslutande OSA-anställda och FAS3. Dessa har en maxtid på två år till skillnad från de
deltagare som remitterats från kommunen, främst språk- och/eller arbetspraktik, där den
ordinarie maxtiden för praktik är sex månader. Totalt för år 2011 ger det en snittid för
deltagande på 13,3 månader i verksamheterna.
Utfallet för PV 2011 är 8 610 000 kr varav över hälften är intäkter, 4 700 000 kr, och
resten nämndbidrag. Det har under samma år varit 19 anställda arbetshandledare, tio
kvinnor och nio män. PVs resultat är att 15 kvinnor och 17 män, totalt 18,2%, har gått ut
i arbete. Av dessa har övervägande antal gått till osubventionerat arbete, kvinnor 60% och
män 76%.

Övrigt
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Andel avslutade till arbete praktiska verksamheter 2011
Andel avslutade till arbete praktiska verksamheterna 2011

Andel avslutade

20%
18%

Åter uppdragsgivaren 10%

Annat 2%

16%
14%
Osubventionerat
arbete 17%

12%
10%
8%

Slutfört
uppdrag 40%

6%

Subventionerat
arbete 29%

4%
2%

Kvinnor

0%

Män
Arbete

Osubventionerat arbete

Subventionerat arbete
Studier 2%

En slutsats som kan dras är att kvinnor i högre grad än män remitteras från kommunen
och att män befinner sig under en längre tidsperiod i Praktiska Verksamheterna men att
lika stor del kvinnor som män går ut i arbete efter praktikperioden.

Av de 122 st som vi arbetade med under 2011 så avslutades 42 st. Av de som avslutades
var det endast en som varit i utanförskap mindre än sex månader, resterande hade varit
i utanförskap mer än sex månader. I tabellen nedan syns hur de var fördelade mellan
kvinnor, män och behovsskattning.

Nynäshamn

Fördelning avslutade utifrån behovsskattning och kön.

Vår enhet har inte en praktisk verksamhet i samma bemärkelse som de övriga kommunerna som deltagit i KNUT-projektet. Enheten Arbete och försörjning har ett avtal med
Service Partner som levererar platser där vi kan placera individer för arbetsprövning och
arbetsträning samt OSA platser. Avtalet kostar 600 000 kronor/år.

20
15
10

Däremot finns en grupp som arbetar med rehabilitering och med stöd till återgång till
arbete eller studier. Denna grupp består idag av två KBT-konsulenter, en rehabkonsulent
och en arbetskonsulent och arbetar mot gruppen AM2-rehab. Kostnaden för personalen
2011 var 2,2 miljoner kronor. Gruppen arbetar med individuella samtal och möten men
också med gruppverksamheter av olika slag. Under 2011 var 122 personer inskrivna, 57
kvinnor och 65 män. I denna grupp hade endast tio personer utbildning högre än gymnasiet och 38 hade gymnasiekompetens. 81 personer hade varit i utanförskap längre än sex
månader och 67 hade en funktionsnedsättning som var känd när de remitterades.

Kvinnor

5

Män

0
AM1

AM2

AM3

Rehab

Fördelning utifrån behovskategorisering och kön
30
20
10

Kvinnor
Män

0
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Tid i insats och behovsskattning vid avslut.

Målgruppen är personer med behov av extra stöd, motsvarande behovskategori AM3,
med insatser som arbetsträning, OSA, Trygghetsanställning och språkpraktik. Beställare
är ekonomiskt bistånd, Arbetsförmedlingen och Introduktionsenheten. Trots att beställare
kan vara olika är det arbetsmarknadskonsulenterna på enheten för vägledning och arbete
som gör bedömningen och placerar deltagare på de praktiska verksamheterna. Undantag
är 24 deltagare placerade på Servicecenter för språkpraktik, dessa finns ej med i statistiken – Introduktionsenheten hade ett eget ”sidospår”.

Kvinnor

5
4
3

<1 månad

2

1-3 månader

1

4-6 månader

0

>6 månader
AM1

AM2

Jobbcentralen tog emot 15 deltagare år 2011. Elva deltagare från ekonomiskt bistånd,
tre från Arbetsförmedlingen och en person från Introduktionsenheten. Alla dessa 15 deltagare var män. Servicecenter tog emot 13 deltagare plus de 24 som inte är medräknad
i den nedanstående statistiktabellen. Denna statistik utgår från uppgifter som finns på de
individer som var inskrivna på enheten för vägledning och arbetes databas (Accorda).
Av 13 deltagare var tre personer män.

Rehab

AM3

Män

Sammanlagt var det 28 deltagare plus de 24 (som inte omfattas av den nedanstående
tabellen) som fick en insats på de praktiska verksamheterna.

10
8

Inskrivna 2011 på PV i Sundbybergs stad

<1 månad
1-3 månader

Rehab

Män totalt: 18
Trygg totalt: 3

Sundbyberg
I Sundbyberg ligger den praktiska verksamheten inom enheten för vägledning och arbete.
De två verksamheterna Servicecenter och Jobbcentralen slogs ihop till en verksamhet
hösten 2011. Verksamheten arbetar med catering, tvätteri, snickeri, transport, måleri och
har också en textilverkstad och städuppdrag.
2011 var ett år då verksamheten utvecklades och omdanades, med endast två arbetsledare
under en lång period vilket gjorde att färre deltagare kom till verksamheten. Utveckling av
verksamhetens framtid pågick också eftersom ett byte av lokal planerades (genomförs oktober 2012). Antalet remisser från ekonomiskt bistånd var lägre än tidigare under år 2011.
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Tabellen beskriver antal avslutade från de praktiska verksamheterna år 2011. Majoriteten
hade vid avslut arbetsträning som insats, två personer hade trygghetsanställning och en
person hade OSA. Av de 14 personer som avslutades var det fem kvinnor och nio män.

12. Ett socioekonomiskt perspektiv
Socioekonomiska investeringskalkyler har varit på agendan sedan första fasen av samarbetet i KNUT genom det arbete som pågick i Södertälje kommun. Utbildningar har
genomförts sedan andra fasen. Analyserna ger ett vidgat samhällsekonomiskt perspektiv
på socialt arbete, och investeringskalkyler ger underlag för politiska beslut. Nu, i tredje
fasen, har politiker, chefer och ledare i KNUT-kommunerna genom introduktionsdagar
fått en inblick i hur metoden kan användas vid styrning och ledning av verksamheter.
En introduktion till att tänka utifrån ett socioekonomiskt perspektiv har genomförts
för arbetshandledarna. En mer omfattande utbildning har genomförts där deltagare
(medarbetare i verksamheterna, ekonomer och utredare) arbetat med olika case i respektive kommun.

Avslutade 2011 från PV i Sundbybergs stad
10
9
8
7
6
5
4
Kvinnor totalt: 5

3

Män totalt: 9

2

Trygg totalt: 2

Placering: Jobbcentralen

Placering: Servicecenter

Introduktionsenheten

Placering: Jobbcentralen

Placering: Servicecenter

Arbetsförmedlingen

Deltagare totalt: 14
Placering: Jobbcentralen

0
Placering: Servicecenter

OSA totalt: 1

Ekonomiskt bistånd

1

Utbildningen har resulterat i fyra socioekonomiska kalkyler och rapporter som presenterats för politiska nämnder och/eller förvaltningsledningar i kommunerna. Tre av
rapporterna innehåller utvärderingar av olika insatser inom de kommunala arbetsmarknadsenheterna och en rapport avser beräkningar inför en framtida tänkt investering. I
samband med utbildningen har dels faktiska årskostnader för en ”typperson” som har
behov motsvarande AM2 respektive AM3 insatser räknats fram genom dokumentstudier
och intervjuer, dels har en modell och en manual tagits fram för arbetet med socioekonomiska analyser.
Tre av de socioekonomiska rapporterna avser utvärderingar av pågående eller genomförda insatser för personer motsvarande behovskategori AM3, målgruppen för de praktiska verksamheterna.
Socioekonomi bygger på ett alternativt synsätt för att räkna på effekter av sociala insatser
och verksamheter. Inom socioekonomi tittar man på vilka vinster man kan få genom att
hjälpa personer som befinner sig i ett socialt utanförskap att träda in på arbetsmarknaden.
Trots att dessa insatser i sig kan anses dyra så blir vinsterna ofta höga om man tittar på de
kostnader som en person annars skulle generera i ett långvarigt utanförskap. Kostnaderna
för utanförskap är så höga att kan räcka med att en person i en insats träder in på arbetsmarknaden för att täcka hela projektkostnaden inom några år.
Inom socioekonomi räknar man på de kostnader som varje person ger upphov till när de
befinner sig i ett utanförskap samt hur dessa personer bidrar till samhällsekonomin när
de kommer ut i ett arbete. Dessa beräkningar visar att insatser där personer i utanförskap kan komma tillbaks till arbetsmarknaden ger vinster som är mycket högre än endast
socialbidragskostnader. Det finns ofta vinster för flera samhällsaktörer, vilket visar att det
också finns stora fördelar med att samarbeta mellan myndigheter.
Nedan redovisas kort två rapporter; en certifierande städutbildning som genomförs inom
de praktiska verksamheterna i Södertälje, och en rapport avseende nystartsjobb.
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Har vi råd att inte investera i prevention, insatser
och rehabilitering?

Vinster för insatsen nystartsjobb

Salem har utvärderat den arbetsmarknadspolitiska insatsen Nystartsjobb och kartlagt de
personer som haft försörjningsstöd och blivit beviljade insatsen 2009-2010. 73% motsvarade behovskategori AM3 27% AM2. Försörjningsstödstid genomsnitt 30,2 månader.

Vinster för insatsen städutbildning

I Södertälje har de samhälleliga vinsterna av en satsning på en städutbildning analyserats.
En utbildning som bedrivs inom ramen för den praktiska verksamheten ”Inre service” på
arbetsmarknadsenheten. Resultaten av den socioekonomiska analysen av städutbildningen
visade att 30% av deltagarna under ett år (nio personer) nådde fram till sitt mål att få en
anställning. Södertälje sparar under en fyraårsperiod två och en halv miljoner kronor på
att dessa nio deltagare tog sig ur utanförskapet och in i arbetslivet.

Arbetscentrum var under perioden 2009-2010 den arbetsplats i Salems kommun som
kunde erbjuda anställningar till merparten av alla som fick Nystartsjobb. De som fick
insatsen hade alla förmåga att arbeta men hade samtidigt varit utanför arbetslivet under
många år och hade olika former av arbetshinder som gjorde det svårt att hitta externa
arbetsplatser för dem. Alla som fick insatsen hade varit långvarigt försörjningsstödsberoende och de flesta var redan igång i praktik på Arbetscentrum.
Insatsen Nystartsjobb på Arbetscentrum lades in i arbetsmodellen Trappans sista trappsteg – JOBB. Nystartsjobbarna utvecklades mycket både före och mycket under tiden och
de allra flesta var redo för jobb på öppna arbetsmarknaden efter insatsen. Tre av tio fick
reguljär anställning utanför Arbetscentrum direkt efter insatsen. Andra positiva följder
var att Nystartsjobbarna blev goda förebilder för de på Arbetscentrum som inte kommit
lika långt på sin väg i AME-trappan. Många blev mer motiverande av att se att målet –
arbete med lön faktiskt var möjligt att uppnå.

Resultat av insatsen blev att nio personer fick arbete, vilket ger
kommunen en vinst på 2,5 mkr efter fyra år. Räknar vi in vinsten
för alla samhällsaktörer blir vinsten tio miljoner.

Deltagarna hos Inre Service har i många fall befunnit sig i ett mycket kostsamt utanförskap. Den samhälleliga kostnaden för målgruppen är stor samtidigt som gruppen inte
genererar något samhällsekonomiskt bidrag, i form av arbetsinkomster. En genomsnittlig
man med långvarig psykisk ohälsa beräknas kosta samhället ungefär 540 000 kronor/år.
I detta ingår kostnader för aktörer så som Försäkringskassan, Landstinget, kommunen
och även rättsväsende. Då flera av deltagarna har långvarig psykisk ohälsa är det värt att
notera dessa kostnader. I denna grupp hittar man framförallt kvinnor, vilka i genomsnitt
kostar 411 000 kronor/år.

Resultat kort och lång sikt för kommunen

Resultaten från den socioekonomiska analysen visar att redan första året efter insatsen
med Nystartsjobb har Salems kommun gjort en vinst på över en miljon kronor. Efter fyra
år är vinsten över fyra miljoner kronor.

Den totala samhälleliga årskostnaden för utanförskapet beräknades för insatsens 30 deltagare uppgå till närmare 20 miljoner kronor (19 914 278 kronor) vilket ger en genomsnittlig årskostnad på ungefär 664 000 kronor/deltagare i utanförskap. För kommunen
handlar det om ungefär fem miljoner kronor eller 167 000 kronor/deltagare i genomsnitt. Totala kostnaderna per aktör finns redovisat i nedanstående diagram.

År 1

Nystartsjobb
Investeringen

- 1 575 000 - 1 575 000 - 1 575 000 - 1 575 000 - 1 575 000

Uteblivna externa kostnader
(fortsatt överkonsumtion i utanförskap)

Årskostnader
för deltagarna i städspåret i utanförskap – fördelat på aktör
Årskostnader för deltagarna i städspåret i utanförskap – fördelat på aktör
6 000 000

Kommunen

År 2

1 646 460 3 229 595

År 3

År 4

År 15

4 751 839

6 215 536

19 038 219

Kvarvarande externa kostnader (utanförskapets kostnader som vi slipper)

- 164 646

- 322 959

-475 184

-621 554

-621 554

Summa kr

- 93 186

1 331 636

2 701 655

4 018 982

16 841 665

5 mkr

5 000 000

4,2 mkr

4 mkr

4 000 000

3,2 mkr

2,8 mkr

3 000 000
2 000 000
1 000 000

0,6 mkr
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Resultat kort och lång för samhället i stort

Slutord

För samhället i stort ger satsningen Nystartsjobb vinst redan första året med 1 412 757 kr.
Alla myndigheter tillsammans

År 1

År 2

År 3

År 4

År 15

Nystartsjobb
Investeringen

-2 675 000

-2 675 000

-2 675 000

-2 675 000

-2 675 000

Uteblivna externa kostnader
(fortsatt överkonsumtion i utanförskap)

2 712 852

5 321 364

7 829 548

10 241 263 31 369 041

Kvarvarande externa kostnader
(utanförskapets kostnader som vi slipper)

-339 703

-666 341

-980 416

-1 282 411

-1 282 411

I Salems kommun praktiserar arbetshandledarna, tillsammans med handläggarna på arbetsmarknadsenheten, MI vid uppföljningar och planeringar i den egna ”trappmodellen”.

Produktionsvärde grupp

1 714 608

2 421 177

3 327 035

4 851 315

23 927 632

Vinst

1 412 757

4 401 200

7 501 167

11 135 167 51 339 262

I Södertälje har man för avsikt att vidareutveckla programidén då ett helhetstänk visar på
goda resultat för både deltagare och samhälle. I detta arbete kommer arbetsanalyserna
med funktionskrav vara en god grund att utgå ifrån.

Om inte kommunen hade gått in med Nystartsjobb för dessa tio personer, alltså om
ingenting hade gjorts, så hade dessa personer fortsatt kostat kommunen 1 646 460 kr/år
och för hela samhället 2 712 852/år.

Kommunernas praktiska verksamheter kommer att samarbeta även efter att KNUT som
projekt upphör, för att ”hålla i” utvecklade arbetssätt och för fortsatt kunskapsutbyte.
Verksamhetsplanen kommer att bli ett stöd för att fortsätta bedriva arbetet på ett strukturerat sätt i KNUTs anda. Det är också viktigt att fortsätta med MI-andan genom handledning
och praktiska övningar i träningsgrupper.

De olika utbildningarna har ökat och breddat arbetshandledarnas kompetens och verksamheternas inre arbete har utvecklats och professionaliserats. Nu gäller det att inte släppa taget
utan fortsätta och utveckla det goda arbetet som påbörjats av arbetshandledarna.
Med ett tydligt syfte att skapa nytta och nya möjligheter för våra deltagare!
Ledningsgruppen för KNUT
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FLER BLIR SJÄLVFÖRSÖRJANDE
NÄR VI BLIR BÄTTRE
RÄTT INSATS, TILL RÄTT PERSON,
I RÄTT TID, TILL RÄTT KOSTNAD
OCH AV RÄTT AKTÖR

