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Stiftelsen Activa i Örebro län 
Verksamhetsberättelse 2018 

 
”Vi kan mycket mer än vi själva och alla andra tror” 

 Eowyn hittade tillbaka till motivationen tack vare Activa i Örebro.  
 
 

 

 

 

www.s-activa.se          Organisationsnummer 875001- 7579 

Funktionsnedsättning 
-inget hinder på jobbet 
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Activa ger individuella insatser, gör samhällsnytta och skapar tillväxt 
Stiftelsen Actíva har 2018 fortsatt att utveckla stödet till personer med 
funktionsnedsättning/långvarig ohälsa och 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 2018 avslutades åttiotvå personer till arbete och tjugo till 
utbildning samt sexton till ordnad sysselsättning.  

Totalt skrevs tvåhundrafemton nya personer in i verksamheten under året och tvåhundratjugonio 
avslutades. De allra flesta ca sjuttio procent är under tjugonio år och det är obetydligt fler män än 
kvinnor. 

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. 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. Unga och unga vuxnas psykiatriska problematik är den 
grupp som idag är störst och ökar snabbast och Actíva genomför tillsammans med Regionpsykiatrin 
ett större socialfondsprojekt riktat just till den målgruppen. 

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. 

Activa har individuella avtal med nio av länets kommuner, avtalet med Lindesbergs kommun upphör 
vid årsskiftet 2018/2019. Actíva har också avtal med arbetsförmedlingen. Praktik utomlands för 
personer i Actívas målgrupper har blivit ett viktigt inslag i verksamheten. Actíva tar också emot 
ungdomar och unga vuxna från andra länder i Europa för praktik i Sverige.  Efterfrågan på Actívas 
utbildningar för professionella främst inom Supported employment har varit fortsatt god. 

Actíva driver ett flertal projekt finansierade av bland annat ESF. Ett av projekten som startades under 
2016 och genomförs under tre år tillsammans med länets alla kommuner är att utveckla en 
lärlingsutbildning för personer med lindrig utvecklingsstörning. Denna utbildning är idag 
implementerad i ordinarie verksamhet i länets kommuner. Här planerar Actíva att söka medel från 
ESF för förlängning för att bredda utbildningen till att omfatta även gymnasieskolan samt att 
fortsätta arbetet med att påverka främst primärkommuner att ge fler ur denna målgrupp möjlighet 
till anställning. 

Behovet av insatser av det slag som Actíva erbjuder kommer att vara fortsatt mycket stort och den 
unika kompetens inom sakområdet som finns i verksamheten gör att Actíva kan se framtiden an med 



 3

tillförsikt förutsatt att Actíva är fortsatt nyskapande, vidmakthåller sin höga kompetens, håller hög 
kvalité och är till fortsatt nytta för individ och samhälle. 

Under 2018 har en ny VD rekryterats, Charlotta Karlsson-Andersson, som tillträder den 1 april 2019 
då nuvarande VD avgår med pension. 

Antal personer som avslutats till arbete - utbildning eller sysselsättning per år 

 

Kommentar till föregående diagram; Fler till anställning, det är en trend sedan 2011 att fler går till jobb. 2011 
avviker då arbetsförmedlingen ändrade sina regler vilket medförde en tillfällig kraftig uppgång. 

Ekonomisk redovisning  
Activa redovisar ett ekonomiskt överskott på 638 tkr vilket är något lägre än det  
budgeterade resultatet på 816 tkr och något bättre än helårsprognosens resultatet på  
403 tkr som gjordes i samband med delårsbokslutet per 18 08 31. 
 
Efter 2018-års resultat har Actíva ett positivt fritt eget kapital på 1 836 tkr. 
Målet är att öka det fria egna kapitalet till tre miljoner kronor de kommande åren  
för att ha en buffert vid omvärldsförändringar och vid eventuellt omställningsarbete. 

Flerårsöversikt, belopp i tkr 
  2018 2017 2016 2015 

Omsättning 35 627 33 364 30 463 27 241 

Årets resultat 638 921 1 218 80 

Eget kapital 4 087 3 449 2 528 1 310 

Balansomslutning 18 257 17 850 15 960 15 577 

Soliditet 22 % 19% 16% 8% 
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Finansiering Activa, 2013 – 2018 

 

Kommentar: Region Örebro län och Örebro kommun är stiftare. Försäljning är till största delen tjänster till 
arbetsförmedlingen, kommuner och utbildnings och utvärderingsuppdrag. Med projektmedel avses främst 
intäkter från Europeiska socialfonden samt medel från de Finansiella samordningsförbuden. 

Fördelning kostnader Actíva, 2014 – 2018 

 

Kommentar; personalkostnader består dels av direktanställd personal, dels av personal i projekt.  
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Händelser under 2018, se mer på  www.s-activa.se/nyheter. 
De flesta större händelser rapporteras under respektive mål. På hemsidan under fliken nyheter ges 
en översiktlig bild av händelser som kan kopplats till Actívas verksamhet. Värt att notera är att mer 
spektakulära nyheter tenderar att ibland skymma det grundläggande och viktigaste för Actíva 
nämligen att fler personer ges möjlighet till arbete och utbildning. Actíva är en nationellt erkänd 
aktör inom sitt verksamhetsområde och uppmärksammas återkommande nationellt och 
internationellt på olika sätt och i olika omfattning.  

Job Shadow Day 

 

På bilden Simon Åström Vd ÖSK fotboll, Danilo Barrera Glader och Örjan Samuelsson båda från Actíva som 
tackar alla arbetsgivare, handledare och deltagare med en gemensam lunch i samband med Jobb Shadow 
Day 2018. 

Rikskonferensen 2018 

27-28 november genomfördes Actívas Rikskonferens. Tema  ”Olika målgrupper i utanförskap” där 
bl.a. Britt Guldmar från Örebro kommun hade en föreläsning om språkstörning. Tema”Framtidens 
arbetsmarknad, vad händer med (de enkla) jobben?”, där bland annat fanns en arbetsgivarpanel som 
berättade varför de tog emot och anställde personer med funktionsnedsättning. På konferensen 
deltog ett hundratal personer.  
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Mål i sammanfattning 
 
Actíva stödjer människor till en varaktig etablering på 
arbetsmarknaden, till att påbörja utbildning eller att få en ordnad 
sysselsättning. 
Under 2018 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 

Mål 1 Måluppfyllelse  Kommentar 

Mål 1; Under 2018 ska minst 
60 personer nå anställning 
och 30 personer påbörja 
utbildning med Actívas stöd. 

 82 till anställning 

Arbetsmarknaden har stor efterfrågan. 

  16 till utbildning De som gått lärlingsutbildning har ej 
räknats här. Om de skulle ingått hade fler än fyrtio gått till 
utbildning. 

 

Mål 2 Måluppfyllelse  Kommentar 

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

 Bara enstaka som får stöd efter anställning Behövs fortsatt 
arbete med tydliggörande av de avtal och 
överenskommelser som finns med kommunerna. 
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Mål 3 Måluppfyllelse  Kommentar 

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

 

 Samverkan med skolorna fortsätter att utvecklas. En del av 
detta kan härledas till lokala överenskommelser som Jobb i 
Sikte i Örebro. Motsvarande finns för Alléskolan och 
Möckelngymnasiet och engagemang i lärlingsprojektet 
runt om i länet. 

 Lindeskolan väljer att gå ur samverkan på ekonomi trots 
att behoven är stora. 

 

Finsam  Örebro/Lekeberg – Unga med aktivitetsersättning:Avtal med 40 samtidigt pågående 
deltagare. Försäkringskassan remitterar deltagare, både till gruppstarter samt individuella starter.  
Under 2018 påbörjades enbart individuella starter inom avtalet. Hösten 2018 meddelade Finsam att 
det ej skulle bli en förlängning av avtalet. En process påbörjades där samtliga pågående deltagare 
skulle avslutas mot Arbetsförmedlingen, kommunens insatser, åter Försäkringskassan m.m. Resultat 
från slutrapporten (omfattar 2012-2018):  Anställning: 15,6% , studier: 9,2%, daglig verksamhet: 
12,8% 

 

Örebro kommun, avtal om 105 samtidigt pågående deltagare. Inom de kommunala 
gymnasieskolorna så är samarbetet störst med Virginska skolan, både från IM och de nationella 
programmen. Jobb i sikte fortsätter sitt arbete mot särskolan samt tätt samarbete med 
arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Karlskoga Kommun, avtal med 10 samtidigt pågående 
deltagare. Platserna används främst genom Möckelngymnasiet och Försörjningsstöd. Degerfors 
kommun Avtal om 6 samtidigt pågående deltagare. Kumla kommun, avtal konsulentinsatser 10 
personer. Hallsbergs kommun, avtal om konsulentinsatser 5 plus 5 platser plus platser Aniara 15 
personer. Sydnärkes ubildningsförbund-Alléskolan, avtal konsulentinsatser 20 personer, därutöver 
platser på Aniara 5 personer. Nora kommun, avtal om 6 samtidigt pågående platser. Ljusnarsberg, 
avtal om 9 platser. Lindesberg, avtal med Lindeskolan om 10 platser. Avtalet är fyllt under hela året. 
Avtalet förlängs ej och slutförs december 2018.  

Mål 4 Måluppfyllelse  Kommentar 

Mål 4; Metod för ”Stöd under 
utbildning” eller ”Supported 
education” ska utvecklas att 
bli en del av tjänsteutbudet 
2018.     

 

 Supported education är under utveckling nationellt. 
Metoderna är flera och kunskapsläget oklart. Genom att 
medverka i projektansökan tillsammans med RSMH Riks 
räknar Actíva med en fördjupning av kompetens och 
utökade aktiviteter under 2019  
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Transnationell praktik är 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 andra europeiska länder som Italien, Tyskland och Slovenien. Erfarenheterna är mycket positiva 
och målet är att kunna ha den typen av praktik som ett inslag i verksamheten som kan erbjudas. 

Active Mobility  

Projekt Active Mobilty finansierades av Europeiska socialfonden och pågick 1/9 2015 till 31/8 2018.  

Under projekttiden fick 42 personer fördelade på fem grupper chansen att åka på utlandspraktik. 
Upplägget har varit tre månaders teoretiska förberedelser varvade med praktik på hemmaplan, två 
månaders praktik i Slovenien eller Italien samt minst en månads framtidsfas, då målet är att 
deltagaren påbörjar arbete/studier/sysselsättning. Varje grupp har även fått besök efter halva tiden 
av en projektmedarbetare och tre representanter från projektets samverkansparter (sex kommuner i 
Örebro län, Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen) i syfte att sprida kunskap om mobilitet och 
dess positiva effekter. Huvudmålet med projektet var att deltagarna skulle uppnå personlig 
utveckling på flera plan, få nya erfarenheter och bli mer självständiga, något som sammantaget 
bidrar till att underlätta inträdet på arbetsmarknaden och bli självförsörjande.  

Utvärderingar visar att majoriteten av deltagare har kommit till nya insikter om sina förmågor och sin 
kompetens. För vissa deltagare tar det längre tid att komma ut i arbete/studier, men de har ändå 
klarat utmaningen att kliva utanför sin bekvämlighetszon och gjort stegförflyttningar utifrån sina 
möjligheter.  

På uppdrag av ESF gjorde Strategirådet en utvärdering av vilken betydelse mobilitet har för att bryta 
utanförskap hos unga personer som står långt från arbetsmarknaden. Utvärderingen visar att 
utlandspraktiken ”för det första medför en ökad sannolikhet att deltagarna fullföljer aktiviteten och 
därmed utvecklas i större utsträckning. Ett antal deltagare lyfter fram värdet av att praktiken är långt 
hemifrån, vilket gör det svårare att avbryta vid första motgång. För det andra innebär 
utlandspraktiken en större utmaning och därmed en ökad möjlighet till utveckling. Det 
transnationella utbytet omfattar inte bara praktik, utan också att deltagarna ska leva och bo i ett nytt 
land tillsammans med människor som de inte känner väl sedan tidigare. Flera deltagare anger att 
utlandspraktiken på många sätt varit väldigt utmanande, men att den därför också givit så mycket 
mer än insatser i Sverige.”  

”Det var riktigt kul, jag var där på arbetsplatsen tillsammans med 
en annan i gruppen vilket förstås  var en trygghet. Mestadels 
gjorde jag färsk pasta, alla stegen från att blanda degen med alla 
ingredienser till pastamaskinen” 

 

Bilden ;I ett treårigt projekt finansierat av Europeiska   
Socialfonden har ungdomar fått möjlighet att praktisera 
utomlands. Sophia berättar om sina erfarenheter av 
utlandspraktiken. 
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Utvärderingen visar även det som projektets medarbetare noterat: att ”förutsättningarna för 
implementering av mobilitetsinsatser är begränsade. Försäkringskassan kan inte implementera 
mobilitetsprojekt, eftersom de endast har ett samordningsansvar och således inte finansierar några 
insatser själva. Arbetsförmedlingen är inte heller en möjlig implementeringsaktör, eftersom intresse 
och regelverksmässiga förutsättningar för detta idag saknas. Störst sannolikhet för implementering 
återfinns bland kommuner. Samordningsförbund kan spela en viktig roll för att stärka 
förutsättningarna för implementering under en övergångsfas. Också en kommunal implementering 
försvåras dock av ett antal faktorer, där kostnaden för insatsen är en av de mest centrala.” 

Ett antal projektdeltagare blev även intervjuade i en kvalitativ studie utförd under ledning av Johanna 
Gustafsson, doktor i handikappvetenskap. Sammanfattningsvis kommer i studien fram att ”en ny roll 
i ett nytt sammanhang där man klarar av något på egen hand som man är stolt över och som kan 
innebära starten på något nytt” är något centralt i deltagarnas berättelser, med några få undantag. 
Den förändrade vardagssituationen har på olika sätt bidragit till att deltagare förändrat sin 
grundläggande uppfattning eller värdering av sig själv, där deltagare upplevt såväl ökad self-efficacy 
och självkänsla som ökad inre ”locus of control”. Projektet har skapat förutsättningar för denna 
förändrade situation och självuppfattning, där bemötande och konkreta erfarenheter kan ses som 
katalysatorer för förändringen. I projektet vittnar deltagare om att de har blivit bemötta och 
betrodda som individer med förmågor. Det har varit en annorlunda erfarenhet för flera av deltagarna 
och något som i sig själv har lett till att man själv har fått en ökad tilltro till att man har förmågor. 

Europe in Reach 
Europe in Reach är ett Erasmus+-projekt, delfinansierat av UHR, där ett av målen är att genomföra 
utlandspraktik för 32 elever med olika typer av funktionsnedsättningar i syfte att öka elevernas 
möjlighet att nå arbete och få ökad förståelse för andra kulturer. Andra mål är att öka 
konsortiemedlemmarnas kunskap om mobilitet och att höja kvaliteten i målgruppens 
yrkesutbildningar. Projektets deltagare är gymnasieelever från gymnasiesärskola och 
Introduktionsprogram samt elever i lärlingsutbildning inom Särskild utbildning för vuxna. Projektets 
modell för stöd och struktur tillgängliggör utlandspraktik för målgruppen. Praktiken, som pågår i fyra 
veckor, har en direkt koppling till varje deltagares respektive yrkesutbildning. Förutom koordinatorn 
Actíva, ingår i konsortiet Alléskolan i Hallsberg, Gymnasiesärskolan Örebro kommun, Virginska 
gymnasiet i Örebro, Tullängsgymnasiet i Örebro, John Norlandergymnasiet i Kumla, 
Möckelngymnasiet i Karlskoga, Masugnen i Lindesbergs kommun samt Campus Risbergska i Örebro. 
Projektet pågår 1/9 2017 till 31/8 2019. Den fjärde och sista gruppen befinner sig i skrivande stund i 
Maribor, Slovenien. Likt andra projekt, har eleverna uppnått utveckling på flera plan, blivit mer 
självständiga och fått erfarenhet av såväl arbete som att vistas i ett annat land.  

Mål 5 Måluppfyllelse  Kommentar 

Mål 5; Actíva ska erbjuda 
minst 25 ungdomar och unga 
vuxna praktik i annat 
europeiskt land under 2018 

 

 Totalt 27 under 2018: 

10 från Active Mobility, 17 elever Europe in Reach, 

 

 

Mål 6 Måluppfyllelse  Kommentar 

Mål 6;  Actíva ska i samverkan 
med transnationella partners 
erbjuda praktik i Sverige för 
minst 10 ungdomar   och unga 
vuxna under 2018 

 Planerades för att ta emot tio till tolv i praktik i Örebro 
under sensommaren men de blev bara sju. 
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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 Måluppfyllelse  Kommentar 

Mål 7; Under 2018 ska 
samtidigt i verksamheten 
finnas minst 15 personer 
som får insatser av Activa 
inom uppdraget Stöd och 
Matchning.  

 

 Inflödet av deltagare i Karlskoga har under året legat på en 
jämn nivå. Avtalet i Hallsberg avslutades då vi fick för få 
deltagare remitterade dit.  

Avslut: 32 anställning, 5 studier 

 
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 Måluppfyllelse  Kommentar 

Mål 8; Under 2018 ska Actíva 
utbilda minst 300 personer 
under 60 utbildningsdagar 
med deltagare från främst 
primärkommuner och till 
dessa också erbjuda 
handledning inklusive stöd i 
implementering av metod. 

Intäktskrav 2018 för 
utbildning 1 200 000 kronor. 
Nettointäkt Rikskonferens 
100 000 kronor. 

 Under 2018 har Actíva utbildat drygt 500 personer under 72 
utbildningsdagar med deltagare från främst 
primärkommuner. Efter periodisering av intäkter till 2019 
uppgår försäljningen till ca 1 200.000 kronor.  

Det är fortsatt SEM/IPS utbildningar med möjlighet till 
fördjupningsdagar som utgör basen i utbudet och i övrigt 
handledarutbildningar och utbildning i 
arbetsförmågebedömning.   
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Projekt inom Actíva 
Actíva ska gå i spetsen för och delta i intressanta och utmanande 
projekt inom verksamhetsområdet. 
Under 2017 – 2018 kommer Actíva med stöd av projektmedel utveckla och driva projekt inom 
metodutveckling och IPS och stor erfarenhet av att söka medel från främst ESF, Allmänna 
arvsfonden och från Finansiella samordningsförbund.  

Mål 9 Måluppfyllelse  Kommentar 

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

 

 Reovisning av aktuella projekt i olika faser; 

Active Euromobility. 

Activa har ansökt om och beviljats nytt projekt från 
Socialfonden(ESF) med inriktning transnationell 
mobilitet för Actívas målgrupper startade 1a oktober 
2018.  

Projekt pågående under 2018;  

Egna;  

IPS – en väg till jobb och hälsa, ESF projekt tillsammans 
med Regionpsykiatrin 

Lärling Jobb i Sikte, ESF projekt. 

Europe in reach, Leonardoprojekt, unga i utlandspraktik 

Vallristningar, Örebro kommun, Länsstyrelsen och 
Regionen. 

Med andra; 

Vem har rätt att kalla sig konstnär, Arvsfonden, ABF 
ägare.  

Your EP, koordinerat via YES Forum ett Euprojekt om 
politisk påverkan för utsatt grupper. 

”Maltaprojektet”, ett Euprojekt tillsammans med fem 
andra länder som ska främja social integration för 
personer med utvecklingsstörning 

 

 
Exempel på projekt som nu blir implementerat  
Med stöd av Europeiska Socialfonden har Activa sedan 2016 drivit projekt ”Lärling – Jobb i Sikte”. I 
nära samverkan med kommunerna i region Örebro län har projektet utvecklat en lärlingsutbildning 
för vuxna personer med lindrig utvecklingsstörning. Under året tog 16 lärlingar examen och 
uppnådde därmed kunskapskraven för titeln Serviceassistent inom någon av de sex yrkesinriktningar 
som erbjuds. Flera av lärlingarna kommer att erbjudas anställning på de arbetsplatser där de haft den 
arbetsplatsförlagda delen i utbildningen. Satsningen har varit mycket framgångsrik och projektet har 
vid ett flertal tillfällen uppmärksammats i media. Under 2018 sökte kommunerna statliga medel i 
syfte att implementera lärlingsutbildningen som en del i kommunernas ordinarie 
utbildningsutbud. 
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Utveckling 
Kompetensutveckling internt ska användas som medel för att behålla 
och utveckla medarbetare för att behålla marknadsposition och vara 
en attraktiv arbetsgivare. 
 

Mål 10 Måluppfyllelse  Kommentar 

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

 

 Kvalitetsarbete pågått med fokus på bemötande. 
Grundat på erfarenheter från forskningen inom 
supported employment.  Nu också fokus på metod för 
att säkerställa metodtrogenhet. Kompetensanalys pågår 
för att rekrytera och utbilda rätt. Psykosocial 
arbetsmiljöuppföljning inkl medarbetarenkät genomförs 
under 2020. Skjutits upp kopplat till Vd byte. 

 

 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 Måluppfyllelse  Kommentar 

Mål 11; under 2018 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. 

 

 Actíva varit frekventa i media genom de aktiviteter som 
genomförts som ActívaDraken, Jobb Shadow day, 
lärlingsutbildning. Annonsering har genomförts främst i 
Nerikes Allehanda och i digitala kanaler. Sociala media 
används mer och mer. ActívaAmbassadör, en ny 
funktion, har inrättats och den första ambassadören 
har utsetts vid Rikskonferensen i november. 

 

 

 

 

 
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. 

2018 fick följande arbetsgivare utmärkelsen; 

Örebro,  Restaurang Fazer Norr Tull. 

Norra länsdelen, Bergslagspraliner AB. 

Västra Länsdelen,  Biltema i Karlskoga. 
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Den första ActivaAmbassadören utsedd;  
Actíva utsåg på sin rikskonferens Svenerik Bäckman, Vd på D-lab, till sin första Ambassadör. 

Med inställningen att ”alla kan inte tillhöra den toppresterande eliten”, ”ingen mår bra av att gå 
hemma” och ”alla kan göra något”, samt viljan att anpassa arbetsuppgifter utifrån personers 
förutsättningar blir Svenerik en mycket god förebild och en god Ambassadör för Actíva. 

 

 

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 
2018 delats ut för sjätte gången. 

 

 

 
Miljödiplomering  
Stiftelsen Actíva är sedan 2014 miljödiplomerad enligt kraven i Svensk Miljöbas. Miljödiplomering är 
ett verktyg för att införa miljöledningssystem, ett sätt att organisera och kommunicera sitt 
miljöarbete. Vägen fram till ett miljödiplom har bland annat bestått i: 

Att kartlägga verksamhetens miljöpåverkan, planera och genomföra miljöförbättringar, utbilda 
medarbetarna, följa upp och förbättra miljöarbetet samt inom området informera och påverka 
omgivningen. 

 

Stipendier delas ut till elev som enligt motiveringen;  

visat engagemang i den del av utbildningen du fått på 
arbetsplatsen, med framgång kunnat använda det du lärt dig 
inom din yrkesprofil, visat att du har lätt att samarbeta, varit 
trevlig och social ökat dina möjligheter att delta i arbetslivet. 

På bilden ; Matilda Ross som fick sitt välförtjänta stipendium 
när hon slutade  på Möckelngymnasiet tillsammans med 
arbetskonsulent  Margareta Brink 
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Under 2018 har bl a följande insatser för att bidra till en bättre miljö gjorts:  
Tre pelarekar har planterats för att ersätta tidigare träd som fick tas bort pga. att de fallit/var dåliga 
En till elcykel har köpts in, jämte den transportelcykel som fanns sedan tidigare, inköp av 
källsorteringsmöbel har gjorts, en till personalrummet samt en till stora konferensrummet som gör 
det enklare för besökare att sortera till återvinning 
Skype används i större utsträckning, infört information om Actívas miljöpolicy i vårt 
mobilitetsprogram, ersatt komjölk med växtbaserad dryck till kaffet 
 

 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  Måluppfyllelse  Kommentar 

Mål 12; Resultatet ska årligen 
uppgå till ca 3 % av den totala 
omsättningen med målet att 
år 2019 skapa ett fritt eget 
kapital på tre miljoner kronor. 

 

 Målet för 2018 var ett resultat på ca 800 tkr 
för att inom ett par år bygga upp ett fritt eget 
kapital på 3 mkr. Resultatet blev drygt 600 tkr, 
något lägre än det budgeterade resultatet. 
Prognoserna under året har också visat ett 
lägre resultat. Det fria egna kapitalet är i 
bokslut 1,8 mkr och det budgeterade 
resultatet för 2019 är drygt 300 tkr. Det 
innebär att det kommer att ta ytterligare 
några år innan målet på 3 mkr är uppnått.  

Under 2018 har fastighetsinvesteringar på 840 
tkr genomförts. För 2019 är planen att 
investera ytterligare ca 500 tkr. 
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Actívas styrelse,  
Sammansättning 20181231 
Styrelsens ordinarie ledamöter kommer från Region Örebro län och Örebro kommun, länets övriga 
kommuner har tre ersättarplatser. 
 
Ordförande 
Marianne Skinnars Bruno Region Örebro Län 
Vice ordförande 
Patrik Jonsson , Direktör Örebro kommun. 
Ledamöter 
Karin Haster, Områdeschef psykiatri, Region Örebro län  
Elisabeth Ljunglöf, Verksamhetschef för Vuxenhabiliteringen, Region Örebro län  
Johanna Viberg , Förvaltningschef, Förvaltningen för funktionshindrade, Örebro kommun 
Michael Ramnerö, Samordnare, Förvaltningen för arbetsmarknad, utbildning och försörjning, Örebro 
kommun. 

Ersättare 
Gabriella Mueller Prabin, Socialchef, Kumla kommun 
Ingmar Ångman, Socialchef, (Degerfors kommun, nu anställd i Region Örebro län) 
Marie Louise Forsberg Fransson, Socialchef, Ljusnarsbergs kommun. 

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 
Sobona/Pacta – systerorganisation till SKL från  

Företagarföreningar och nätverk 
Kumla promotion, Företagarna i Örebro, Möckelnföretagen, Handelskammaren Mälardalen. 

Intresse eller lobbyorganisationer 
YES Forum, Europeisk lobbyorganisation, REVES samverkan kring social ekonomi i Europa. 

Partnerskapet för sociala innovationer Region Örebro län 

SFSE (svenska föreningen supported employment) 

EUSE (Europeiska föreningen supported employment) 

Brukarorganisationer 
Attention och Fontänhuset 

Ideella föreningar 
Föreningen Hälsobro. 

Ekonomiska föreningar, sociala företag - under uppbyggnad eller fungerande 
inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning -arbetsmarknad. 
Föreningen Aniara (Sydnärke), Childrens upptäckarhuset ekonomisk förening (Hallsberg), 
Coompanion ekonomisk förening i Örebro län, Mikrofonden i Örebro län. 
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Vds slutord och tack ! 
 

Det här är min nittonde och sista verksamhetsberättelse. Jag vill därför passa på att tacka alla som på 
olika sätt bidragit till den verksamhet som Actíva har idag.  

Tack till huvudmännen Regionen och Örebro kommun, till styrelse och ordförande och till de 
personer som med sitt mod och engagemang gett Actíva förtroendet att utvecklas. Tack till 
samverkansparter i kommuner och hos myndigheter som gjort vårt arbete möjligt, tack till 
arbetsgivare och civilsamhället. 

Actíva behövs mer än någonsin. Behovet av en organisation som får och kan ge långsiktigt och 
samordnat stöd från skolan till arbetslivet i samverkan med vårdgivare och myndigheter under lång 
tid med den enskildes bäste i centrum behövs nu kanske mer än tidigare. Ett Actíva som vågar 
utmana och testa metoder och idéer, en organisation där den enskildes vilja och förmåga sätts först 
och som vilar på en tydlig och gemensam värdegrund. Det här hade inte varit möjligt utan det 
mandat som Actíva givits av huvudmännen och som vilar på stiftelsens stadgar. Det hade heller inte 
varit möjligt utan engagerade och kompetenta medarbetare som delat en vision om ett samhälle 
med plats för alla, även i arbetslivet. 

Det finns ett ganska nytt begrepp, organisatoriska mellanrum, myntat av forskaren Mats Thyrstrup 
som stämmer på Actívas mission.  Actíva behövs för att fylla ut och påvisa de organisatoriska 
mellanrum som uppstår i samhället och som kan drabba enskilda personer på ett ibland helt orimligt 
sätt. Behovet av insatser av det slag som Actíva erbjuder kommer att vara fortsatt mycket stort och 
den unika kompetens som finns i verksamheten gör att Actíva kan se framtiden an med tillförsikt.  

Nu lämnar jag med stort förtroende över till Activa´s nya Vd som jag vet kommer att utveckla 
verksamheten vidare med visionen, en arbetsmarknad öppen för alla, som ledstjärna. 

Örebro 20190308 

Örjan Samuelsson 

 

 

 

 

 

 


