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Ansökan rörande projekt All In, Europeiska socialfonden 

Ärendebeskrivning 
Ansökan till Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden om ekonomiska medel 
till projektet All In har inkommit den 14 februari 2017. Projektet avser att minska 
långtidsarbetslösheten i östra Mellansverige och det specifika målet är att kvinnor 
och män som står långt från arbetsmarknaden skall komma i arbete, utbildning eller 
närmare arbetsmarknaden. Projektägare avses vara Hällefors kommun och 
medfinansiärer beräknas utgöras av Askersunds kommun, Degerfors kommun, 
Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun, Karlskoga kommun, 
Kumla kommun, Nora kommun, Hallsbergs kommun och Region Örebro län samt 
samverkansaktör Arbetsförmedlingen. Projekttiden planeras till 1 september 2017 
till och med den 31 maj 2020. Projektets totala finansiering beräknas uppgå till 
52 423 478 kronor. 

Enhetschef Kent Liljendahl föredrar ärendet. 

Förslag 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S), med instämmande av Ulf Hilding (M) och 
Astrid Dahl (V), föreslår kommunstyrelsen beslutar att kommunen ställer sig 
bakom ansökan till Europeiska socialfonden samt uppdra åt enhetschef 
Kent Liljendahl snarast inkomma med en kompletterande lokal projektplan 
innehållande bland annat mål , syfte och ekonomiska konsekvenser för kommunen 
av deltagande i projektet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

Expediering: 
Enhetschef Kent Liljendahl 
Hällefors kommun 
Askersunds kommun 
Degerfors kommun 
Lindesbergs kommun 
Karlskoga kommun 
Kumla kommun 
Nora kommun 
Hallsbergs kommun 
Region Örebro län 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

27 (35) 
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Lokal handlingsplan för det europeiska 
socialfondsprojektet All in 

Projekt 
Handlingsplanen avser Ljusnarsbergs kommuns del i det europeiska socialfondsprojektet All 
in. I huvudprojektet ingår 8 av Örebro läns kommuner med Hällefors kommun som 
huvudprojektägare. Projekttiden är 2018-03-01 - 2020-02-29. Projektet leds av en 
projektledare och det finns en styrgrupp med representanter från varje deltagande kommun. I 
var och en av de 8 kommunerna finns 1,0 årsarbetare aktivitetsledare och 1,0 årsarbetare 
assistent. Till den centrala projektstyrningen finns även 0,5 årsarbetare ekonom/administratör 
knuten, samt att det i varje kommun finns en ordinarie medarbetare med ansvar för att 
registrera arbetstidsrapporter och uppkomna utgifter. 

Bakgrund 
Anledningen till kommunernas vilja att ansöka om och starta upp projektet var framförallt att 
den grupp nyanlända som inte längre skulle omfattas av lagen om rätten till etablering, 
riskerade att bli beroende av försörjningsstöd. Målgruppen var därför inledningsvis tänkt att 
endast utgöras av nyanlända. Under skrivandet av projektansökan ändrades dock detta till att 
omfatta alla individer 25 - 65 år som uppbär försörjningsstöd och som inte är i program hos 
Arbetsförmedlingen. Orsaken till utvidgningen av målgruppen gjordes p.g.a. att det i flertalet 
av de deltagande kommunerna även fanns andra grupper som var i behov av extra insatser för 
att etablering på arbetsmarknaden skulle möjliggöras på ett mer framgångsrikt sätt. 

Mål 
Huvudmålet i projektet och dess delprojekt är att personer som uppbär försörjningsstöd 
kommer i egen försörjning. 
Nyanlända eller andra personer som är arbetssökande och inskrivna i program hos 
Arbetsförmedlingen kan inte ingå i All in. Alla nyanlända som för tillfället uppbär 
försörjningsstöd i Ljusnarsbergs kommun, har endast ekonomiskt bistånd som utfyllnad 
eftersom de även är i program hos Arbetsförmedlingen. Det samma gäller även andra personer 
som skulle kunna komma ut i arbete med hjälp av korta insatser. Utifrån de förväntade 
gruppsammansättningarna i projektet i stort, antas deltagare komma i egen försörjning inom 3 
- 6 månader. Gruppsammansättningen i kommunen, samt brist på nya personer som uppfyller 
kriteriet för att kunna skrivas in i projektet, gör att nuvarande deltagare blir kvar under en 
längre tid. Måluppfyllelse utifrån huvudmålet, är trots utökad tid svårt att uppnå med hänsyn 
till rådande förutsättningar. 
Huvudmålet står dock kvar och följande delmål har tagits fram utifrån nuvarande målgrupps 
sammansättning: 

• Alla deltagare ska ha en individuell utvecklingsplan som löpande följs upp. 

• Alla deltagare ska förändra sin livssituation genom att bl.a. bryta invanda mönster 



som påverkar dem negativt. 

• Det ska ske en utökad samverkan med FK, primärvård, närpsykiatri/rehabilitering, 

samt mottagningsteamet. Gällande vissa deltagare är samverkan viktig även med 
lokala företag och föreningar 

Utvecklingsplanerna ska innehålla individuella mål, samt hur vägen till måluppfyllelse ser ut. 
Det är viktigt att deltagarnas egna ideer och synpunkter lyfts fram och att de själva är 

delaktiga i de individuella planernas innehåll, samt hur de utformas. 
Delmål, metoder och arbetssätt kan komma att revideras allt eftersom deltagare lämnar 

projektet och nya kommer till. 

Förutsättningar 
Deltagarnas förutsättningar och behov ser olika ut och vägen till egen försörjning lika så. Det 

är därför av största vikt att deltagarna får insatser i enlighet med individuella behov. 

Kostnader för t.ex. utbildningsinsatser kan endast ges enligt de individuella 
utvecklingsplanerna och är begränsade till kortare utbildningar som t.ex. truckutbildning eller 

grundläggande utbildning i lokalvård. Då projektet inte beviljar medel till insatser som är av 

mer långsiktig och förberedande karaktär, är utbildningsinsatser som kan fås via projektet inte 

aktuella just nu. Nyanlända eller nysvenskar som just nu befinner sig i aktivitet hos 

Arbetsförmedlingen, kommer om de bor kvar i kommunen att skrivas ut då de inte längre kan 
ingå i något program. Eftersom de då inte längre erhåller någon ersättning från 

Försäkringskassan, kan de bli aktuella hos IFO gällande försörjningsstöd. De uppfyller då 

kriteriet att ha försörjningsstöd som enda inkomstkälla och den lokala projektgruppen kan 
om/då detta sker, tillsammans med individerna fokusera på utbildningsinsatser, praktik och 

arbete i betydligt större omfattning och i paritet med insatser som gäller för huvudprojektet. 
Det krävs ett gott samarbete mellan den lokala projektledningsgruppen, samt socialtjänstens 

handläggare och arbetsmarknadsenhetens handledare/samordnare. Avstämningar och 
kontinuerliga träffar är viktiga p.g.a. flera anledningar. Det kan t.ex. handla om diskussioner 

som rör deltagarnas individuella planer och vad som ska prioriteras i stort. 

Utvärdering 
Ljusnarsbergs kommuns del i projektet kommer att utvärderas under mars-april 2019 samt 
under mars-april 2020. Rapport lämnas till kommunstyrelsen i april eller maj respektive år. 

Genomförande 
Metoden Supported Employment samt utbildningsmaterialet 7-TJUGO kommer att användas 

utifrån deltagarnas olika förutsättningar. Det viktigaste är dock aktivitetsledarnas och 
assistentens förhållningssätt till deltagarna. Utgångspunkten ska alltid vara att alla deltagare 
kan göra positiva förändringar i sina liv som kan leda till höjd livskvalitet och högre grad av 

motivation. 
Personer som på olika sätt och av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden en längre tid 

blir ofta passiviserade. De har bl.a. behov av att komma in i ett sammanhang där de känner sig 
delaktiga och behövda. Att sköta närvaro är givetvis grundläggande och viktigt för att 



personlig utveckling ska kunna ske och det är avstor vikt att deltagarna anmäler eventuell 

frånvaro och även anger orsak till den. 

För några av de nuvarande deltagarna kan det på sikt vara aktuellt med utbildning, samt 

praktik hos privata företag som kan leda till arbete. 

Registrering av pågående insatser/aktiviteter görs i systemet Viva. Handläggare som inom 

IFO arbetar med försörjningsstöd, samt cheferna för AMI och IFO har åtkomst till det som 

registreras om varje deltagare. 

Licenser till ett e-learning verktyg från Diploma kan komma att köpas in. Företaget har tagit 

fram en lärplattfom som går att anpassa utifrån yrkesområde. Förutom att deltagarna :far 

tillgång till Diplomas alla nätbaserade distanskurser, kan de även lära sig mer om 

jobbsökarprocessen. Efter att avslutad kurs är godkänd :far deltagarna ett diplom som intygar 

att de genomgått utbildningen, vilket kan vara mycket betydelsefullt i deras CV. 

Resurser i projektet 
Personal 
Den 1,0 årsarbetare som finansieras av projektet består i Ljusnarsbergs kommun av 2 

aktivitetsledare varav en av dem har arbetstidsomfattningen 60 % och den andra 40 %. Den 

som arbetar 60 % kombinerar detta med arbete inom socialtjänsten och arbetar bl.a. med 

långtidssjukskrivna. Hon är socionom och har lång arbetslivserfarenhet från bl.a. arbete hos 

Försäkringskassan. Den aktivitetsledare som arbetar 40 % arbetar även som representant för 

Nyföretagarcentrum inom KNÖL, vilket bl.a. innebär att hon har ett väl uppbyggt kontaktnät 

där flertalet av kommunens företag finns med, samt även många företag i de närliggande 

kommunerna. Förutom aktivitetsledarna arbetar även en assistent med heltidsomfattning. 

Assistenten har lång erfarenhet från bl.a. arbete med funktionshindrade och har under de 

senaste åren arbetat som arbetshandledare inom AMI. Hon är utbildad i både Supported 

Employment och 7-TWGO. 

Finansiering 

• Total finansiering 50 880 508 kr 

• Svenska ESF-rådet står för 46,97% 

• Projektet står för 53,03% i form av medfinansiering 

Lokal för deltagare (I Ljusnarsbergs kommuns egna fastigheter) 

Ersättning för deltagare i form av försörjningsstöd 

Lön för assistent (Ordinarie bemanning i Ljusnarsbergs kommun) 

Kontaktpersonernas tid för styrgruppsmöten (Enhetschef AMI) 

100 000 kronor i bidrag från Region Örebro 

• ESF kan maximalt ge 23 900 086 kronor i stöd. 

• Medel från ESF blir de stödberättigande redovisade kostnaderna som projektet har, 

d.v.s. kostnader för framförallt aktivitetsledare, utbildningskostnader, 

konsultkostnader och resekostnader 

• ESF-stödet är beroende av hur stor medfinansieringen är. 



Under 2018 och 2019 fördelas ESF-stödet lika mellan de 8 kommuner efter att 
gemensamma/projektägarens kostnader är borträknade. Under 2020 finns utrymme 
för viss justering om någon kommun tagit en stor del av t.ex. utbildningskostnadema. 

Utbetalning från Hällefors kommun till de övriga medverkande kommunerna, 
kommer att ske löpande i takt med att ESF betalar ut pengar till Hällefors kommun. 

Lokal styrgrupp 
Den lokala styrgruppen utgörs av enhetscheferna för IFO respektive AMI. 

Lokal samverkansgrupp 
Den lokala samverkansgruppen består av aktivitetsledama, assistenten, 
försörjningsstödshandläggama, samt av kommunens drogterapeuter. Chefen för IFO samt 
chefen för AMI deltar vid behov även de på samverkansträffama. 




