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ÅRET I SAMMANDRAG 

Stiftelsen Actíva har under 2015 fortsatt arbetet att utveckla stödet till personer med 
funktionsnedsättning med  behov av särskilt stöd för att nå arbete eller utbildning.  Stiftelsen 
Actíva har stöttat många till sysselsättning eller på annat sätt medverkat till slut på rundgång 
mellan myndigheter.  År 2015 avslutades 42 personer till arbete och 25 till utbildning samt 20 
till ordnad sysselsättning.  

Under 2015 var det 333 personer som var berörda av Activas insatser av dessa fanns  205 
verksamheten vid årsskiftet. Det obetydligt fler män än kvinnor och 57 procent av alla var under 
25 år. 

De allra flesta som får Actívas stöd har behov av långvariga insatser i samverkan med 
myndigheter och vårdgivare. Insatserna kan vara upp till två år. Sexton personer hade under 
året stöd i form av personligt biträde med direkt eller indirekt finansiering från 
arbetsförmedlingen. Problembilden hos Actívas arbetssökande är ofta sammansatt och olika slag 
av funktionsnedsättningar är en del av problematiken som exempelvis Asperger och ADHD, 
olika slag av psykiatrisk problematik, kognitiva nedsättningar, begåvningshandikapp, 
rörelsehinder och medicinska handikapp. Vanligt är att personerna har flera 
funktionsnedsättningar kombinerat med bristfällig utbildning, ingen eller svag förankring på 
arbetsmarknaden och social problematik. 

Ekonomin under året visar på ett mindre överskott som med hänsyntaget till utgångsläget 
bedöms vara ett bra resultat. 

ACTIVA GER INDIVIDUELLA INSATSER, GÖR SAMHÄLLSNYTTA OCH SKAPAR 
TILLVÄXT 

Genom åren har mer än ettusen personer fått arbete med stöd från Activa.  Detta i en målgrupp 
där arbetslösheten är nittio procent enligt socialstyrelsen 2012. Vad ett jobb betyder för 
individerna, familjen och samhället kan inte överskattas och  samhällsnyttan av verksamheten 
är mycket stor. 

Genom att använda en samhällsekonomisk kalkyl som tagits fram nationalekonomen Ingvar 
Andersson och som används av flera Finansiella samordningsförbund är den  
samhällsekonomiska nettoeffekten av insatserna de senaste 10 åren minst 260 miljoner kronor. 
Varje individ som går från offentlig försörjning till ett avlönat arbete medför en positiv 
samhällsekonomisk nettoeffekt på minst 65 000 kronor plus per år detta räknat på 
halvtidsanställning och att endast hälften av de som fått anställning stannat kvar i arbete.                      
( Genom uppföljningar vet vi att en större del finns kvar på arbetsmarknaden och att 
anställningsgraden de facto  är högre) . 
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ACTIVA HAR UPPDRAG ÖVER HELA LÄNET OCH AVTAL MED DE FLESTA AV 
LÄNSKOMMUNERNA 

Activa har individuella avtal med sju av länets kommuner. Activa har också uppdrag från de 
finansiella samordningsförbunden i hela länet. Activa har avtal med arbetsförmedlingen.  

TRANSNATIONELL PRAKTIK KOMMER ATT BLI EN DEL AV ACTIVAS 
ORDINARIE STÖD TILL MÅLGRUPPEN 

Att erbjuda ungdomar och unga vuxna i Actívas målgrupper praktik utomlands har blivit ett 
viktigt inslag i verksamheten och under de senaste åren har minst tjugo ungdomar årligen fått 
praktisera i ett annat europeiskt land, främst Italien. Erfarenheterna är mycket positiva och 
målet är att kunna ha den typen av praktik som ett inslag i verksamheten som kan erbjudas 
många fler. Under 2015 har nya mottagande parter börjat samverkan med Activa som  Slovenien  
och Frankrike. 

ACTIVAS UTBILDNINGAR ÄR EFTERFRÅGADE 

Efterfrågan på utbildningar har varit fortsatt god. Det är till största delen två anställda som 
arbetat med uppdraget i allt från marknadsföring, offert och avtal till att skapa utbildningar och 
genomföra dessa.  

 Actívas utbildningsenhet har under året utbildat 316 personer (en ökning med 42% jämfört 
med 2014). Totalt 71 utbildningsdagar har genomförts (en ökning med 96% jämfört med 2014). 
Med tanke på att en utökning av personalresurser skedde med 50% under 2015 får resultatet 
ses som mycket bra med näst intill uppnådda mål. Målen var ursprungligen inte realistiskt satta 
utifrån den kapacitet som Activa Utbildning har. Framförallt har det rört sig om Supported 
Employment/IPS utbildning som kompletterats med fördjupningsdagar på området. 
Utbildningarna har varit förlagda till Örebro. 22 utbildningsdagar har genomförts på uppdrag av 
GR- Finsamförbund  i Göteborg. Andra utbildningsorter har varit Uddevalla, Falköping och Borås 
med flera.  

MILJÖARBETE 2015 

Stiftelsen Actíva är sedan juni 2014 miljödiplomerad enligt kraven i Svensk Miljöbas. 
Miljödiplomeringen är ett verktyg för att införa miljöledningssystem, ett sätt att organisera och 
kommunicera sitt miljöarbete. Förutom de positiva miljöeffekterna, är det vid upphandlingar av 
vikt att kunna visa att verksamheten tar ett miljöansvar. En miljögrupp träffas regelbundet för 
att uppnå förbättringar på miljöområdet. I juni 2015 skedde Actívas första omdiplomering, som 
innebär att en oberoende revisor kommer och tittar på verksamheten och tar del av 
dokumentation och det arbete som gjorts under året.  

Några exempel på miljöförbättrande åtgärder/aktiviteter som genomförts 2015 är: 

• Byte till närvarovakt i kopieringsrum samt arkiv 
• Miljöutbildning för personal 
• Vid personalsammankomster, möten etc har vegetarisk mat beställts 
• Miljökrav har ställts på konferensanordnare och leverantörer 
• Två i personalen har fått utbildning i eco-driving 
• Utökad hämtning av avfall: glas och metall 
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De förbättringsområden som framkom vid revisionen var att göra miljömålen mer tydliga och 
att ta fram relevanta mätpunkter som är lätta att följa upp.  

Sedan tidigare har Actíva miljömärkt el, ekologiskt och rättvisemärkt kaffe och te, beställer frukt 
från en leverantör med ekologisk profil, undviker engångsmaterial och har upphört att skriva ut 
dagordningar o dyl till möten.   

  ACTIVA ARBETAR MED PROJEKTMEDEL FRÅN BLAND ANNAT  EUROPEISKA 
UNIONEN OCH ALLMÄNNA ARVSFONDEN 

EQUAL MOBILITY 

Equal Mobility, ett projekt finansierat av Leonardo, Lifelong Learning Programme, pågick1/6 
2013-31/5 2015, där 15 ungdomar fördelade på två grupper fick möjlighet till en fyra veckor 
lång praktik i ett annat EU-land.  Grupp nummer 2 åkte på våren 2015 till Landshut i södra 
Tyskland, där den mottagande organisationen KJSW Landshut ordnat boende och arbetsplatser 
samt stod för stöd till gruppen, då de två svenska handledarna åkte hem efter en vecka på plats.  
Arbetsplatser denna gång var bilverkstad, familjecentral för mödrar och barn, djuraffär, 
grönsaksodling samt utvändig fastighetsskötsel.  

EXIT COMFORT ZONE 

Ett projekt inom Erasmus+ som medfinansieras av UHR, Universitets- och högskolerådet. 
Projektet varar från 1/6 2015 till 1/6 2017 och ska erbjuda totalt 32 elever fördelade på fyra 
grupper praktik i antingen Italien eller Tyskland. Eleverna går på gymnasiesärskolans nationella 
yrkesprogram eller på gymnasieskolans introduktionsprogram. Actíva är projektägare och 
koordinator och i projektkonsortiet ingår gymnasieskolorna Alléskolan/SUF i Hallsberg, 
Virginska skolan i Örebro, John Norlandergymnasiet i Kumla, Möckelngymnasiet i Karlskoga 
samt gymnasiesärskolan i Örebro kommun. De mottagande organisationerna är CSCS i Pistoia i 
Italien samt KJSW i Landshut, Tyskland. 

Deltagarna går integrerade på nationella yrkesutbildningar på exempelvis fordonsprogrammen, 
hotell- och restaurangprogrammen eller på byggprogrammen och praktiken ska ske på 
arbetsplatser inom varje elevs yrkesutbildning. Förväntade resultat är bl a stärkt självkänsla, 
arbetslivserfarenhet, ökad självständighet och tilltro till den egna förmågan och en bra merit i 
arbetslivet. 

Den första gruppen av deltagare åkte till Pistoia, Italien, i november 2015. Arbetsplatser denna 
gång var restauranger, blomsteraffär, café och lager. Under tiden deltagarna år på praktik, ska 
representanter från konsortiet åka och träffa ungdomarna och se arbetsplatserna etc. för att få 
ökad förståelse för mobilitet som en åtgärd att närma sig arbetsmarknaden.  
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ACTIVE MOBILITY 

Active Mobility är ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden som pågår 1/9 2015 till 
31/8 2018 och möjliggör att 50 personer mellan 18 och 29 år får åka på utlandspraktik. 
Upplägget skiljer sig från våra tidigare utlandspraktikprojekt såtillvida att det är mer 
omfattande i tid: tre månaders förberedelser, inklusive praktik på hemmaplan, två månaders 
praktik i ett annat EU-land samt minst en månads uppföljning/utvärdering, då målet är att 
deltagaren påbörjar praktik/studier. Inom projekttiden ska Actíva även prova på att vara 
mottagare av en grupp från ett annat EU-land. Samverkansparterna i projektet (flera kommuner 
i Örebro län, försäkringskassan samt arbetsförmedlingen) ska erbjudas att besöka deltagarna på 
plats för att följa deras resa. Huvudmålet med projektet är att deltagarna ska få personlig 
utveckling, nya erfarenheter och bli mer självständiga, något som sammantaget bidrar till att 
underlätta inträdet på arbetsmarknaden och bli självförsörjande.  

Från 1/9 – 31/12 2015 har projektets analys- och planeringsfas pågått, bl a har en fördjupad 
kartläggning av målgruppens behov genomförts, olika planer har skrivits: 
ickediskrimineringsplan med särskilt fokus på jämställdhet och tillgänglighet; tids- och 
aktivitetsplan; kommunikationsplan samt plan för utvärdering. Styr- och arbetsgrupp har 
utsetts, extern utvärderare anlitats och två nya mottagande organisationer, ZNI i Slovenien och 
Alfmed i Frankrike, har besökts.  

 

KULTIVERA 

SÖT - SAMVERKAN FÖR TECKENSPRÅKIGA 

Kultivera, tillsammans med Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhet 
försörjningsstöd, genomför satsningen SöT inom ramen för sociala investeringar under 
tidsperioden 1 april 2014 - 31 mars 2017. Satsningen syftar till att upprätta en strukturerad 
samverkan mellan de två verksamheterna som tillsammans identifierar teckenspråkiga 
individer med behov av särskilt stöd.  Genom att erbjuda individerna plats i Kultiveras 
sysselsättningsverksamhet ges de möjlighet att befinna sig i en trygg och strukturerad 
verksamhet och få det stöd de behöver till samordning och vidare utredning som på sikt 
möjliggör en trygg ekonomi genom sjukförsäkringssystemet. 

Kultivera erbjuder även handledning och arbetsträning till teckenspråkiga som med rätt stöd 
tros kunna gå ut mot den ordinarie arbetsmarknaden. Satsningen tar 4,1 miljoner kronor i 
anspråk från reservationen för sociala investeringar och förväntas generera kommunala 
kostnadsreduceringar i form av minskat försörjningsstöd. 

SAMMANFATTNING AV SATSNINGENS RESULTAT 

Av totalt 1,3 miljoner i tilldelade medel under 2015 så har SöT jobbat med totalt 14 personer.  
Den teckenspråkiga gruppen har genom SöT synliggjorts inom försörjningsstöd och fått 
möjlighet till riktade insatser till arbetsförmågebedömning, samordning och förberedelse till 
arbete. Av dessa 14, har 4 personer gått vidare, helt eller delvis, till annan egen försörjning. Det 
finns teckenspråkiga personer som kommit kontakt med SöT som fortfarande har 
försörjningsstöd och som inte varit möjliga att arbeta vidare med.  
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VIKTIGA HÄNDELSER 

- Resultat har uppnåtts 
- Synliggjort den teckenspråkiga gruppen hos försörjningsstöd 
- Etablerad insats synliggjord framförallt hos psykiatrin 

 

FRAMÅTBLICK 

I ansökan beskrivs ett behov av riktade insatser till teckenspråkiga som riskerar ett långvarigt 
försörjningsstöd. Vad vi nu konstaterar är att behovet finns och att satsningen genererat 
resultat. Det närmsta året förväntas beläggningen på Kultiveras platser likna förgående år då vi 
inte ser någon nedåtgående trend, emellertid är detta endast en prognos då vi inte har någon 
riktad statistik på antalet teckenspråkiga som haft försörjningsstöd i mer än 6 månader. Framåt 
handlar det också om att analysera HUR implementering kan ske. På vilket sätt och vilka delar? 
Hur kommer behoven se ut framöver för den teckenspråkiga målgruppen? Vi ser framförallt ett 
behov hos unga vuxna där många blir kvar i Örebro efter avslutad utbildning. Är kanske en 
förebyggande insats för att inte riskera ett långvarigt försörjningsstöd och utanförskap det som 
behövs?    

För att fortsätta arbetet och kunna bibehålla och utöka stödet och möjligheterna så skulle fler 
personella resurser behöva komma till. 

ROTA 

Projekt ROTA har drivits med medel från Arvsfonden mellan 2013-2015 och t om fått två extra 
månader för att sprida Tillgänglighetskampmodellen till länets kommuner. ROTA har erbjudit en 
givande sysselsättning där målet skulle vara att främja civila samhällets verksamhet mot full 
tillgänglighet, Design for all. Deltagarna skulle ha någon form av funktionsnedsättning samt stå 
utanför den reguljära arbetsmarknaden. Personerna med olika funktionsnedsättningar fick 
utbildning i retorik, den demokratiska processen, Mänskliga rättigheter och Design for all. 

Tillsammans med handledarna har de träffat och stöttat ca 25 föreningar med målet att dessa 
ska kunna rekrytera medlemmar som tidigare inte kunnat delta i föreningslivet. Föreningarna 
har  t e x lärt sig hur man formulerar en kallelse så att alla oavsett funktionsnedsättning ska 
kunna tillgodogöra sig dokumentet. ROTA har medverkat till att göra en lekpark tillgänglig samt 
lyckats med att göra kommunens mötesplatser rök- och doftfria. 

ROTA har samlat föreningar som vill samarbeta för att kunna öppna sin verksamhet och 
mottagandet av projektets stöd har varit varmt. Intresset för Design for all har visat sig praktiskt 
i och med att vi utförde Tillgänglighetskampen för andra året i rad. Föreningarna fick tävla om 
hur de på bästa sätt gjort framsteg i bemötande, kommunikation, information och fysisk 
tillgänglighet. Vi inrättade ett en Tillgänglighetskamp där föreningarna fick tävla med varandra 
om bästa tillgängliga förening. Detta evenemang gick av stapeln september 2015 och det blev 
mycket uppskattat och uppmärksammat!  
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FINSAMFINANSIERADE INSATSER  

Samtliga Finsamförbund i Örebro län har samarbete med Activa, det sker indirekt då Actíva 
själva inte kan söka finansiering utan det sker i samarbete med någon eller några av 
huvudmännen. Från årsskiftet 2015 /2016 finansierar Finsamförbunden ca åttio platser inom 
Activa fördelade på tre olika uppdrag. 

1. IPS ( Individuell placement and support) verksamhet i Örebro/Lekeberg, SOFINT 
/Finsam norra Örebro län, Finsam Sydnärke med totalt 34 platser på uppdrag av Region 
Örebro län.  

2. I Örebro /Lekeberg   insatser till personer med aktivitetsersättning i samverkan med 
försäkringskassan, totalt 40 platser, på uppdrag av Örebro kommun,  

3. I Degerfors/Karlskoga 6 platser för personer med behov av särskilt stöd uppdragsgivare 
Karlskoga kommun. 
 

 

VALLRISTNINGAR KULTURARV KILSBERGEN 

2012-14 gav stiftelsen Activa i samarbete med Örebro läns hembygdsförbund ett antal personer 
möjlighet att arbeta inom Kulturarvslyftet, ett nationellt arbetsmarknadspolitiska program. 
Inom ramen för detta fanns även Vallristningsprojektet, ett eget initiativ från mångskapande 
kulturarbetaren och författaren/sångerskan Pernilla Sundin, som lyckades samla särskild 
finansiering för ett pilotprojekt, nämligen att utforska sk Vallristningar i Kilsbergen. Detta var 
ett i stora delar okänt och ej tillvarataget kulturarv som vittnar om vallgångstradition från 
framför allt 1700-talet, genom ristningar på stenar och hällar som för första gången systematiskt 
inventerades och kartlades. 

Resultatet väckte de större aktörernas intresse och med hjälp av Activa som huvudman kunde 
sedan ett eget projekt sjösättas utifrån detta, med Länsstyrelsen, Örebro Kommun, dåvarande 
Landstinget Kultur och Regionförbundets natur och fritidssektor (de sista två nu ihopslagna 
under Region Örebro län) som intressenter, finansiärer och deltagare i projektets styrgrupp. 
Länsstyrelsen bidrar med antikvarisk kompetens och kommunen tillhandahåller arbetslag 
under Vuxam/Praktikcentrum som kan hjälpa till med mera fysiska insatser i markerna, vad 
gäller tillgängliggörande och kulturmiljöanpassande åtgärder. 

Pernilla arbetar i övrigt självständigt och har utvecklat dokumentationsmetoder, lyckats 
identifiera flera ristare och forskat fram fantastiskt gripande människoöden kopplade till detta 
kulturarv, som även sätts i en historisk kontext med levnadsvillkor, barnarbete, relation 
människa-natur-djur (både vallad boskap och rovdjur). Musiken är ännu ett ”skikt” i detta; 
vallåtar, vallinstrument och lullning, det lokala i nutiden okända namnet för kulning i Kilsbergen. 
Allt detta samlas i kreativ skyltning med ljudsnurror. Förutom tillgängliggörande så är långsiktig 
skyddsaspekt och markägardialog en viktig del. Studieresor och utbyte med andra län har tillfört 
mycket och forsätter att göra så, då finansiering är klar för 2016. 
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HÄNDELSER UNDER 2015 , SE MER PÅ  WWW.S-ACTIVA.SE/NYHETER 

ACTÍVADRAKEN HAR DELATS UT TILL ARBETSGIVARE  

2003 beslutade Actívas styrelse att inrätta”Actíva´s Drake” vilken ska tilldelas utvalda 
arbetsplatser i Örebro län. Beslut om vilken arbetsplats som ska tilldelas utmärkelsen fattas av 
Stiftelsen Activa´s styrelse efter förslag och beredning från personal inom Stiftelsen Activa. 

”Genom utmärkelsen som är en symbolisk drake, utförd av en länskonstnär, och ett diplom med 
motivering, vill Stiftelsen Actíva uppmärksamma arbetsplatser som i samverkan med Actíva på 
ett positivt sätt medverkat till ökad integrering i arbetslivet av personer med. 
funktionsnedsättningar. Utmärkelsen tilldelas en arbetsplats som är en förebild när det gäller 
bemötande, omtanke och socialt ansvarstagande. Arbetsplatsen kan exempelvis tagit emot 
praktikanter, introducerat och anställt personal, utbildat och handlett arbetssökande eller i 
övrigt samverkat med Stiftelsen Activa på ett sådant sätt att man uppfyller kraven.” 
 
2015 delades utmärkelsen ut till KD Solskydd i Degerfors, Restaurang Kungsgatan1 i Örebro och 
Ekokem ( SAKAB) i Kumla. 
 

STIPENDIUM FÖR AVGÅNGSELEVER INOM GYMNASIESÄRSKOLANS NATIONELLA 
YRKESINRIKTADE PROGRAM.  

Actíva samverkar allt mer intensivt med gymnasieskolorna i Örebro län. Från Sydnärkes 
utbildningsförbund (SUF)  kom en förfrågan om Actíva kunde  inrätta ett stipendium för 
avgångselever inom gymnasiesärskolans nationella yrkesinriktade program. Activas styrelse beslöt  
2014 att ett stipendium per länsdel inrättas och därutöver två inom Örebro kommuns   skolor. 
Stipendiet  delas ut i samband med skolavslutningen på vårterminen till elever som avslutar 
gymnasieutbildningen efter fullgjord skolgång. Stipendiet består av en check på 1500 kronor plus 
diplom. Stipendiet har under 2015 delats ut för tredje gången. 

ACTIVA OCH JOBB I SIKTE/TRANSIT  PRESENTERAT FÖR 
ARBETSMARKNADSMINISTERN 

När arbetsmarknadsminsiter Ylva Johansson besökte Örebro för att möta mellansvenska kommuner 
presenterades Activas arbete med övergång skola arbetsliv som ett bland tre utvalda goda exempel. 
Som en följd av detta kom senare under året arbetsmarknadsutskottets socialdemokratiska ledamöter 
på besök. 

CHILDRENS UPPTÄCKARHUSET HAR FLYTTAT I HALLSBERG.  

Hallsbergs kommun behövde lokalerna i gamla brandstationen till annat så Childrens flyttade under 
sommaren till nya lokaler. Den 4 juli invigdes nya Childrens av kommunstyrelsens ordförande och 
under sommaren som var ganska regnig och blåsig slogs besöksrekord. 

ANIARA MASKIN & FASTIGHET HAR BÖRJAT NYTT SAMARBETE OCH FLYTTAT TILL 
HALLSBERG 

I samverkan med det privata företaget ATV har verksamheten flyttat in i delvis  gemensamma lokaler. 
Aniara utför reparationer och service på uppdrag av ATV. Activa har inom ramen för Aniara skrivit 
flera samverkansavtal med Hallsbergs kommun och Alléskolan som kan placera ungdomar för 
arbetsträning och praktik i verksamheten. 
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ACTIVA FLYTTAT TILL NYA LOKALER I HALLSBERG OCH KARLSKOGA  

I både Hallsberg och Karlskoga har Actívas verksamhet flyttat till nya mer centralt belägna lokaler. 

TILLGÄNGLIGHETSPRIS 

Landshövdingen delade under augusti ROTAS/Activas  ut pris till föreningar som gjort mycket 
för tillgänglighet. Prisutdelningen uppmärksammades lite extra  då inte alla pristagare kunde ta 
sig upp på scenen. Det saknades en rullstolsramp. 

ALLA PRISTAGARE 2015 

 KFUM Örebro friidrott är bäst på Design for all på det fysiska planet. Föreningen belönas för sina friska idéer 
om inkludering av barn och ungdomar som tidigare varit hänvisade till specifika grupper. 

 Hälsobro är bäst på Design for all på det informativa planet och belönas för att ha vågat närma sig personer som 
av olika anledningar inte vågat träna offentligt. 

 Örebro rättighetscenter är bäst på Design for all på det kommunikativa planet för sitt arbete med att ge 
människor stöd i utsatta situationer. 

 RFSL är bäst på Design for all på det attitydmässiga planet efter att ha vänt upp och ner på fördomar. 
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RESULTATREDOVISNING 

EKONOMISK REDOVISNING  

Actíva redovisar ett ekonomiskt överskott  på  80 000 kronor,  en avvikelse  i förhållande  
prognoserna i samband med tertialrapporterna.  Under 2015 har stora insatser inriktats på att rätta upp  
ett delvis havererat ekonomi och uppföljningssystem.  Felaktigheter uppdgades även under 
verksamhetsåret i samband med  uppföljningar vilket medförde fortsatt osäkerhet under året. Under 
året flera anställda slutat  och  långsiktig finansiering av verksamheten har säkrats för att få ett 
resultat för  2015 i balans. Inriktningen är att  2016 blir ett år som ger möjlighet att återställa del av det 
egna kapitalet. 

  2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Omsättning, tkr 27 241 30 921 34 914 31 449 37 000 36 850 

Årets resultat, tkr 80 -1 953 702 809 -211 -1 280 

Eget kapital, tkr 1 310 1 230 3 183 2 481 1 672 1 883 

Balansomslutning, 
tkr  15 577 18 337 19 778 18 474 22 244 18 250 

Soliditet, % 8% 7% 16% 13% 8% 10% 

Antal anställda 45 50 50 47 50 95 
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DIAGRAM – FINANSIERING ACTIVA 2008 - 2015 

 

Kommentar till ovanstående diagram: Region Örebro län (landstinget)  och Örebro kommun är 
stiftare. Försäljning är till största delen tjänster till arbetsförmedlingen, kommuner och utbildnings och 
utvärderingsuppdrag.  Lönebidragen är till övervägande från och med 2012 anställda i projekt. 
Tidigare hade Activa en hundraprocentig täckning av lönen via lönebidrag och anordnarersättning som 
är grund för den så kallade Actíva-anställningen. Med projektmedel avses främst intäkter från 
Europeiska socialfonden, Allmänna arvsfonden, Örebro kommuns sociala investeringsfond samt 
medel från de Finansiella samordningsförbunden. 
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DIAGRAM – KOSTNADER ACTIVA 

 

Kommentar till ovanstående diagram: personalkostnader består dels av direktanställd personal, dels 
av personal i projekt.  Den totala personalkostnaden för 2015 uppgick till drygt 20 miljoner kronor, en 
minskning på  nära 5 miljoner från året innan. Även övriga kostnader har minskat.  

DIAGRAM ;ANTAL PERSONER SOM AVSLUTATS TILL ARBETE - UTBILDNING ELLER 
SYSSELSÄTTNING PER ÅR 

 

Kommentar till föregående diagram;  Något färre avslut till utbildning, sysselsättning men fler till 
anställning, en trend sedan 2011 att fler går till jobb. 2011 avviker då arbetsförmedlingen ändrade sina 
regler vilket medförde en tillfällig uppgång. 
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REDOVISNING PER MÅL I SAMMANFATTNING 

A JOBB 

Actíva stödjer människor till en varaktig etablering på arbetsmarknaden, till att 
påbörja utbildning eller att få en ordnad sysselsättning. 

Under 2015 ska arbetet för att stödja ungas etablering på arbetsmarknaden särskilt 
prioriteras med inriktning på varaktig etablering på arbetsmarknaden. Slutförd 
gymnasieutbildning och fortsatt utbildning efter gymnasiet är viktig för framtida 
yrkeskarriär. Praktik i annat Europeiskt land stärker individens möjligheter på 
arbetsmarknaden 

Detta sker främst inom ramen för de avtal som Actíva har med länets kommuner, 
genom Finsamprojekt och genom spridning av Transitprojektets och Jobb i Sikte-
metodens erfarenheter.  

Under 2015  -  2016   ska stöd efter anställning utvecklas genom ”Personligt 
biträde” (beslut från arbetsförmedlingen) vid behov och att långvarigt stöd efter 
anställning ska förhandlas in i avtalen med kommuner under 2015 -  2016. 

Mål 1; Under 2015 ska minst 40 personer nå anställning och 30 personer 
påbörja utbildning med Actívas stöd. 

Måluppfyllelse 1; Under 2015 fick 42 personer anställning med Activas 
stöd och 25 personer gick vidare till utbildning. 32 personer avslutades 
till sysselsättning inom daglig verksamhet. 

Målet huvudsakligen uppfyllt.  

Mål 2 ; Hälften av alla som når anställning via Actíva ska ha ett fortsatt 
ordnat långvarigt stöd efter anställningen. 

Måluppfyllelse 2; Activa skriver in i avtal som omförhandlas att stöd 
efter anställning ska kunna erbjudas.  Under hade 16 personer stöd i 
form av personligt biträde efter anställning. 

Målet ej uppfyllt.  

Mål 3 ; Alla länets kommuner och länets gymnasieskolor ska känna och 
använda supported employment i övergången skola arbetsliv med direkt 
eller indirekt stöd från Actíva. 

Måluppfyllelse Mål 3 ; Activa har samverkan med alla länets 
gymnasieskolor ( kommunala) och de känner till och använder 
metodiken i viss omfattning med stöd från Actíva. 

Målet uppfyllt 
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Mål 4; Metod för ”Stöd under utbildning” eller ”Supported education” ska 
utvecklas under 2015 för att bli en del av tjänsteutbudet 2016.     

Måluppfyllelse Mål 4 ; utvecklingsarbetet pågår genom projekt IT 
utbildning och ESF ansökan om särskild lärlingsutbildning. 

Målet uppfyllt 

Mål 5; Actíva ska erbjuda minst 15 ungdomar praktik i annat europeiskt 
land under 2015 

Måluppfyllelse Mål 5 ; 17 ungdomar har varit på praktik i Italien och 
Tyskland. 

Målet uppfyllt 

B DAGLIG VERKSAMHET  

Actíva ska erbjuda personer med rätt till daglig verksamhet en arbetslivsinriktad placering med 
långsiktig målsättning att nå anställning. 

 

 Mål 6; Under 2015 ska minst 5 personer ha sin dagliga verksamhet hos 
Activa i Örebro kommun inom ramen för LOV.  

Måluppfyllelse Mål 6 ;   Ansökan har avslagits av IVO.. Beslutet har ej 
överklagats. Ny ansökan kommer skickas i början av  2016 .  

Actíva har prioriterat ner ansökan om Daglig verksamhet under 2015 
och verksamheten har ej startat. 

Målet ej uppfyllt. 

C ARBETSFÖRMEDLINGENS STÖD OCH MATCHNING 

Actíva ska uppfattas som en kompetent och attraktiv kompletterande aktör som erbjuder 
alternativ för personer med behov av extra stöd. Ett alternativ som leder till jobb eller 
utbildning.  

Mål 7; Under 2015 ska minst 40 personer få insatser av Activa inom 
uppdraget Stöd och Matchning. Exempel på kalkyl till grund för 
intäktsmål 850 000 kronor på helår. 

Måluppfyllelse Mål 7 ;   Omkring 70 personer har påbörjat insatser 
under 2015 inom Stöd & Matchning, efterfrågan startade sent under året 
och därför har inte intäkterna trots det blivit större än  drygt 700 000 
kronor.   

Målet uppfyllt. 
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D UTBILDNING     

Actíva utbildar professionella och erbjuder stöd i utvecklingsarbete inom sitt 
kompetensområde 

Actívas utbildningar är en viktig del av tjänsteutbudet och efterfrågan på stöd i 
metodutvecklingsarbete och implementering av supported employment inklusive IPS 
ökar. 

Mål 8; Under 2015 ska Actíva utbilda minst 350 personer under 80 
utbildningsdagar med deltagare från främst primärkommuner och till 
dessa också erbjuda handledning inklusive stöd i implementering av 
metod. 

 Måluppfyllelse; Actívas utbildningsenhet har under året utbildat 316 
personer (en ökning med 42% jämfört med 2014). Totalt 71 utbildningsdagar 
har genomförts (en ökning med 96% jämfört med 2014). Med tanke på att en 
utökning av personalresurser skedde med 50% under 2015 får resultatet ses 
som mycket bra med nästintill uppnådda mål. Målen var ursprungligen inte 
realistiskt satta utifrån den kapacitet som Activa Utbildning har. Framförallt 
har det rört sig om Supported Employment/IPS utbildning som kompletterats 
med fördjupningsdagar på området. Utbildningarna har varit förlagda till 
Örebro. 22 utbildningsdagar har genomförts på uppdrag av GR i Göteborg. 
Andra utbildningsorter har varit Uddevalla, Falköping och Borås med flera. 

Ekonomiskt har Activa utbildning överträffat intäktsmålet med ca 
100 000 kronor( målet var 900 000 kronor 2015)  

Målet uppfyllt  
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E  PROJEKT INOM ACTÍVA 

Actíva ska gå i spetsen för och delta i intressanta och utmanande projekt inom 
verksamhetsområdet. 

Under 2015 – 2016 kommer Actíva med stöd av projektmedel utveckla och driva 
projekt inom metodutveckling, nya målgrupper för supported employment och 
attitydpåverkan. Under 2015 kommer Europeiska Socialfonden att utlysa medel inom 
Actívas verksamhetsområde. Actíva har tidigare stor erfarenhet av att söka medel 
från främst Allmänna arvsfonden och från Finansiella samordningsförbund. En 
metod för riskanalys ska tas fram och provas under 2015, detta för att säkerställa 
att projekten är till gagn för Activa och att de inte medför stora ekonomiska risker 
eller framtida åtaganden. 

 

Mål 9;  Actíva ska varje år starta, initiera eller delta i minst ett projekt 
som uppfattas innovativt inom sitt verksamhetsområde. 

Måluppfyllelse Mål 9 ;   Under 2015 har Actíva ansökt om tre projekt 
två inom mobilitet för unga varav båda beviljats och ett tillsammans med 
länets alla kommuner om särskild lärlingsutbildning för personer som 
avslutat särskolan. Beslut fattas under 2016 om det senare projektet. 

Målet uppfyllt  

F KOMPETENSUTVECKLING FÖR ANSTÄLLDA  

Mål 10  ;  

Mål 10;  Alla anställda ska uppfatta Actíva som en god arbetsgivare som 
ger möjlighet till individuell utveckling och som erbjuder relevant 
kompetensutveckling. Följs upp i medarbetarenkät. 

Måluppfyllelse Mål 10  ;   Utbildningar under året har genomförts och 
ett omfattande arbete påbörjats för att upprätta en  kompetens- 
utvecklingsplan för anställda har slutförts. Enkät ej genomförd kommer i 
samband med arbetsmiljöinventering 2016. 

Målet huvudsakligen uppfyllt  
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G MARKNADSPOSITION 

Actíva måste ”synas” för att attrahera arbetssökande, för att hitta arbetsgivare och 
för de som efterfrågar Actívas tjänster. 

Actívas betydelse i regionen med goda resultat för individer och organisationer, 
främst primärkommunerna ska synliggöras.  ActívaDraken och Gymnasiestipendium 
är exempel på två årligen återkommande aktiviteter. 

Mål 11;  under 2015 ska Actíva genom olika aktiviteter synliggöra 
verksamheten för att befästa sin position som ledande aktör inom sitt 
verksamhetsområde i länet. Arbetsgivare ska uppfatta Actíva som en 
trygg och kompetent samverkanspartner i rekryteringsprocessen. 

 

Måluppfyllelse Mål 11  ;   Annonskampanjer genomförda, ActivaDrakar 
utdelade stipendier till avgångslever har delats ut, generellt bra 
uppmärksamhet i media. Användning av sociala media som hemsida, 
Facebook och  Twitter ökar.  

Målet uppfyllt. 

H ACTÍVA SKA HA EN EKONOMI I BALANS 

Actíva ska bygga upp det egna kapitalet, så att det finns en buffert vid 
omvärldsförändringar och vid omställningsarbete. Actíva ska ha hög kvalité på 
tjänster kombinerat med kostnadseffektivitet.  

Mål 12; Resultatet ska årligen uppgå till minst 3 % av den totala 
omsättningen med målet att inom en treårsperiod skapa ett fritt eget 
kapital på tre miljoner kronor.  

Måluppfyllelse Mål 12; 

Personalkostnader minskat med nära fem miljoner mellan 2014 – 2015  
som ett led att nå ett plusresultat har tjänster ej tillsats trots en hög 
belastning. Intäkterna har under årets sista del ökat trots detta kommer 
inte budgetmålet att nås då det delvis baserades på felaktiga 
förutsättningar. 

Målet ej uppfyllt. 
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BILAGA, MEDLEMSKAP  

Actíva är medlem i en rad olika organisationer som ideella och ekonomiska föreningar.  Motivet för 
medlemskap varierar från avtalsstyrda (Pacta) till nätverkande inom intresseområdet ( SFSE- 
Supported employment) men även stöd till blivande arbetsgivare för Activas målgrupper. (Aniara-
Kultivera med flera). 

Arbetsgivarorganisation 

Pacta – systerorganisation till SKL  

Företagarföreningar och nätverk 

Kumla promotion, Askersund i Centrum, Företagarna i Örebro, Möckelnföretagen, Handelskammaren 
Mälardalen, 

Intresseorganisationer/lobby 

YES Forum, Europeisk lobbyorganisation,   

Partnerskapet för sociala innovationer Region Örebro län 

SFSE (svenska föreningen supported employment) 

EUSE (Europeiska föreningen supported employment) 

OCN – Sweden –Nordiskt valideringcentrum 

Brukarorganisationer 

Attention, Fontänhuset 

Ideella föreningar 

Örebro Deltar, Föreningen Hälsobro. 

Ekonomiska föreningar, sociala företag,  under uppbyggnad eller fungerande inom 
verksamhetsområdet funktionsnedsättning -arbetsmarknad 

Föreningen Aniara (Sydnärke),  Kultivera ekonomisk förening (Örebro),  Childrens upptäckarhuset 
ekonomisk förening (Hallsberg), Coompanion ekonomisk förening i Örebro län  Companiet Hällefors 
Grythyttan ekonomisk förening. 

 

 

 

 


