
Norrsken 
Utdrag ur projektansökan. 

 
Bakgrund 
Norrsken är ett europeiskt socialfondsprojekt vars syfte är att minska utanförskapet för 

personer som är långt ifrån arbetsmarknaden, bidra till att kvinnor och män i Arvidsjaur och 

Piteå kommuner utvecklas genom ett personligt lärande via praktik, studier och personlig 

utveckling, samt öka arbetskraftsutbudet inför ett framtida arbetskraftsbehov i kommunerna 

och därmed i regionen. 
 

Syfte 

 minska utanförskapet för personer som är långt från arbetsmarknaden 

 Bidra till att kvinnor och män i Arvidsjaurs och Piteås kommuner utvecklas genom ett 

personligt lärande via praktik, studier och personlig utveckling  

 Deltagare inskrivna i projekt Norrsken ska till 100 % av sin förmåga stöttas till 

sysselsättning - utifrån en grundsyn som bygger på empowerment, lösningsfokuserat 

arbetssätt och med helhetssyn på individens situation ska den enskilde deltagaren ta ansvar 

för sin utveckling samt göra egna val för att få arbete och egenförsörjning 

 Öka arbetskraftsutbudet inför ett framtida arbetskraftsbehov i kommunerna och därmed i 

regionen - bidra till att trygga arbetskraftförsörjningen såväl inom den offentliga sektorn 

som inom det privata näringslivet  

 Utveckla metoder för att stötta individer att gå till aktivitet, utbildning, arbete och 

självförsörjning - genom samverkan formulera rutiner och struktur för ansvarsfördelningen 

mellan myndigheter för rehabilitering för gruppen som inte har rätt till sjukpenning 

 
Mål 

50 % av de personer som fullföljer sin handlingsplan har gått till arbete eller utbildning  

80 % av deltagarna upplever att deras möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden har ökat 

90 % av deltagarna som fullföljt sin tid i projektet har fått en bild av sina möjligheter kopplat 

till de krav som finns på arbetsmarknaden  

100 % av deltagarna har upprättat en egen handlingsplan  

100 % av deltagarna har identifierat sin väg via myndighet/instutition/organisation som dom 

behöver för att gå vidare i sin handlingsplan. 

Metod 

Genomförandeprojektet är individcentrerat, hela metodmodellen bygger på att alla insatser för 

individen utgår från dennes behov och förutsättningar. Viktigt är att alla bereds möjlighet till 

aktivitet i en omfattning som är rimlig, alla ska kunna delta till 100 % av sin förmåga, även 

under sjukskrivningsperioder.  

Ledande begrepp är: Empowerment, lösningsinriktat arbetssätt och helhetssyn. 

Målgrupp 

Målgruppen i projektet är kvinnor och män i ålder 16-64 år, som idag står utanför eller 

riskerar att hamna utanför den reguljära arbetsmarknaden.  
 

 

 



 

Projektorganisation 

Projektägare  

Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning (Piteå)  

 

Övriga samverkanspartners 

Arbetsmarknadsenheten (Arvidsjaur), Socialtjänsten (Arvidsjaur och Piteå), 

Arbetsförmedlingen (Arvidsjaur och Piteå),Försäkringskassan (Arvidsjaur och Piteå). 

 

 


