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”KärnSam” Ragunda
Projektägare
Ragunda kommun
Period
Två år; 2012-12-01 – 2014- 12-01
Projektledare
Annika Wahlfors-Bodén annika.boden@ragunda.se tfn: 072/577 1243
Parter
Ragunda kommun
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Jämtlands läns landsting
Målgrupp
Nyanlända, sjukskrivna och arbetslösa i åldrarna 16-64 år
Mål
Övergripande
Projektet ska föra nyanlända, sjukskrivna och arbetslösa närmre ett arbete och att effektivisera
samhällets service och resurser för den enskilde individen.

Delmål
Att genom KÄRNSAM skapa förutsättningar för ”förrehabilitering” mot arbete
Att i KÄRNSAM arbeta hälsofrämjande
Att erbjuda stöd individuellt och i grupp
Att erbjuda en utökad samhällsinformation utöver ordinarie verksamhet med speciellt
fokus på nyanlända
Ragunda kommuns organisation skall ha 1,5 % mindre långtidssjukskrivna vid
projektslut
Vinna synergieffekter genom samverkan för att gynna individen
Under projekttiden beräknas 120 individer under längre eller kortare tid vara inskrivna
i KÄRNSAMs verksamhet, av dessa beräknas 30 vara nyanlända. Utöver dessa
förväntas personer såväl inom som utanför målgruppen ta del av KÄRNSAMs
verksamhet som just en mötesplats
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Innehåll
Projektet ska skapa förutsättningar för den aktualla målgruppen att minsak ett upplevt
utanförskap och bidra till att männsikors växande genom kursutbud, stödjande aktiviteter i form
av samtalsgrupper och anpassad samhällsinforamtion. Genom dessa aktiviteter som kommer att
erbjudas; utbildningsinsatser, rehabiliteringsmöjliheter, vägvisning för hjälp inom vården,
deltagande i kommunens kulturutbud etc. erbjuds individer på frivillig basis att ett växnade och
”förrehabilitering” till övriga planerade individuella insatser.
Projektet ska skapa en samarbetsplattform för olika aktörer för att därigenom minska antalet
människor som står inför, är uppe i, eller upplever ett utanförskap. Målet är även vidare att de
målgrupper som på något sätt deltar skall vara bättre ”påklädda” för att ta större del i samhället.
Fler skall ha möjlighet till ökad livskvalitet, fler skall ha möjlighet att hålla sig kvar eller träda in på
vår arbetsmarknad, fler skall ha möjlighet att ta del av Ragundadalens samhällsservice.
Verksamheten i KärnSam utvecklas och genomförs i nära samarbete/tillsammans med
Vuxenskolans Leader-finansierade projekt Kärnhuset.

Samverkansfaktorer
Projekt-parterna kommer att kunna ge djupare kunskaper av respektive kunskaps- samt
kompetensområde. Samverkan och kunskapsutbytet mellan medlemsorganisationerna blir även
den större, främst genom samarbete i styrgrupp.
Detta ger även ökad kvalitet för informationsutbyte till de grupper projektet riktar sig till.
Utveckla och organsiera samverkan med Vuxen skolan och projektet Kärnhuset.
Ökad kontakt med företag i bygden.

Utvärderingsplan
Uppföljning av mål och resultat sker skriftligt till styrgrupp minst 4 ggr/kalender år.
Slutrapport 2015-01-15
Delrapporter avrapporteras till Samordningsförbundet och styrgrupp: juni 2013,
december 2013 samt juni 2014.
Uppföljning av samverkan mellan projetkets aktörer/parter sker vid särskilt anorndat
seminarium vid två tillfällen; hösten 2013 och hösten 2014. Detta sker tillsammans med
Samordningsförbundet.
Löpande rapportering i SUS.
Delta i ett länsarrangemang i slutet av projekttiden anordnat av Samordningsförbundet
2013-01-17
Sammanställt av Gunilla Kaev, Samordningsförbundet i Jämtland
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