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Den första följeforskningsrapporten i
projektet Integration Halland
I denna rapport redovisas utvärderingsinsatser genomförda av Framtidsutbildning AB i projektet
Integration Halland under perioden 2016-01-01 – 2016-10-31. Rapporten inleds med en bakgrundsbeskrivning av projektet. Därefter indelas rapporten i följande avsnitt:
• Utvärderingsuppdraget och dess genomförande.
• Projektets utfall i relation till syfte och målsättningar.
• Sammanfattning av utvärderingsresultaten samt rekommendationer.
Rapporten ger ingen heltäckande bild av projektets utveckling. Utvärderarens ambition har varit att
i första hand presentera ett gediget utvärderingsunderlag kring de deltagaraktiviteter som etablerats
samt vilka resultat och effekter dessa har genererat.

Bakgrundsbeskrivning
Projektet Integration Halland har sin bakgrund i den kraftiga ökning av antalet asylsökande som
har skett under de senaste åren. Huvuddelen av de asylsökande får uppehållstillstånd i Sverige vilket
innebär att Arbetsförmedlingens och kommunernas mottagningskapacitet kontinuerligt behöver
uppgraderas. I huvudsak sker detta inom ramen för medelstilldelningen i de reguljära verksamheterna men även genom projektmedel.
Medel till projektet Integration Halland beviljades av Strukturfondspartnerskapet i region Västsverige utifrån Europeiska socialfondens utlysning ”Insatser för nyanlända”. I utlysningstexten
deklarerades att ”Projekt inom denna utlysning ska förstärka, förbättra och komplettera de insatser riktade
till nyanlända kvinnor och män som utförs inom ramen för etableringsuppdraget. Detta ska uppnås genom
utveckling eller tillämpning av metoder som underlättar de nyanländas etablering på arbetsmarknaden samt
genom förbättrad samverkan mellan relevanta främjandeaktörer.”
Projektet genomförs i regional samverkan mellan de halländska kommunerna och Arbetsförmedlingen
i Halland med Hyltebruks kommun som projektägare. Projektets målgrupp är nyanlända, det vill
säga kvinnor och män som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag samt även de
personer som fått beslut om uppehållstillstånd i Sverige, men ännu inte fått någon kommunplacering.
Syfte, målsättningar och förändringsområden i projektet beskrivs i följande avsnitt av rapporten.
Projektet Integration Halland startade 2015-09-01 med en fyra månader lång analys- och planeringsfas. Projektets genomförandefas pågår mellan 2016-01-01 och 2018-06-30 och följs sedan av en avslutande fas mellan 2018-07-01 och 2018-08-31.
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Utvärderingsarbetets inriktning och genomförande
Framtidsutbildning AB har följt projektets utveckling från projektstart som extern utvärderare.
Under analys- och planeringsfasen var undertecknad ett stöd för projektledningen samt projektets
styrgrupp i att formulera syfte och målsättningar för projektet i förändringsteoretiska termer samt
att tillsammans med projektledningen etablera en struktur för uppföljning och utvärdering av
projektets förändringsprocess. Arbetet dokumenterades i ett PM, ”Grunder för förändringsarbetet i
projektet Integration Halland”, som antogs av projektets styrgrupp 2015-12-16.
Det aktuella dokumentet är utvärderarens referensram i utvärderingsarbetet. Utvärderarens
huvudsakliga uppdrag är enligt avtal med projektägaren att:
• Bidra med väl underbyggd kunskap till projektägare, styrgrupp, projektledare, projektpersonal,
projektdeltagare och samverkansparter.
• Generera underlag för projektstyrning.
• Ge projektledning och styrgrupp stöd för att främja måluppfyllelse och individinflytande.
• Systematiskt återföra inhämtad utvärderingsinformation i dialog med projektaktörerna.
• Ge rekommendationer utifrån vad analysen av utvärderingsinformationen visar.
Ovan angivna uppdrag har genomförts löpande från 2015-09-01 till dags dato. Föreliggande rapport
är en första samlad skriftlig dokumentation av vad utvärderingsarbetet så här långt har resulterat i.
Utvärderaren har dock muntligt kontinuerligt återfört utvärderingsinformation och analys till
projektägare, projektledning samt projektmedarbetare i olika fora.
Den utvärderingsinformation som redovisas och analyseras i denna första följeforskningsrapport
har samlats in genom:
• Statistiska data hämtade från Arbetsförmedlingens månatliga statistikrapporter samt
projektets egen deltagardatabas, Accorda.
• En enkätundersökning genomförd i september och oktober månader 2016 med de
deltagare som då var aktuella i projektets olika aktiviteter.
• Ett femtontal gruppintervjuer samt i vissa fall individuella intervjuer med deltagare i
projektaktiviteterna från mars till oktober 2016, huvuddelen genomförda parallellt med
ovan nämnd enkätundersökning.
• Möten och dialog med projektpersonal från start av genomförandefasen till dags dato
i flera omgångar.
• Intervjuer av personal i etableringen på AF-kontoren i Kungsbacka, Varberg, Hylte
och Laholm i oktober och november månader.
• Kontinuerlig kontakt och dialog med projektledarna, Arbetsförmedlingens samordnare
samt projektets administratör och ekonom.
• Avstämningar med representanter för projektägaren vid några tillfällen.
• Frekvent medverkan i projektets styrgrupp samt nätverksgrupp samt vid enstaka tillfälle
i projektets beredningsgrupp.
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Denna följeforskningsrapport har i första hand fokus på att spegla utveckling och förändringar
inom ett av projektets fyra förändringsområden, nämligen förändringsområdet ”Innovativ metodutveckling för att stödja projektdeltagarnas etableringsprocess och individuella måluppfyllelse.” Senare
rapporter kommer att behandla övriga förändringsområden utförligare än i denna rapport.

Projektets utfall i relation till syfte och målsättningar
Att bedriva projekt inom Europeiska socialfondens ram innebär att arbeta med förändringsarbete.
Projektet Integration Halland ska bidra till ett antal förändringar som berör deltagare i projektet,
medverkande verksamheter samt regionen som helhet.
Det övergripande syftet med projektet Integration Halland är att genom projektets aktiviteter:
• Bidra till att korta vägen till utbildning och/eller anställning för projektets målgrupp.
• Bidra till att öka andelen nyanlända som efter att ha deltagit i etableringsinsatser övergår till
utbildning och/eller anställning.
Det övergripande syftet ska uppnås genom insatser inom fyra förändringsområden:
1. Innovativ metodutveckling för att stödja projektdeltagarnas etableringsprocess och
individuella måluppfyllelse.
2. Samordning av resurser från privat sektor, offentlig sektor och den så kallade tredje
samhällssektorn.
3. Arbete för lika möjligheter på arbetsmarknaden.
4. Gemensamt lärande.
På samtliga förändringsområden har projektet definierat effektmål, resultatmål, leveransmål samt
processmål. Utvärderingsinsatserna under 2016 har i huvudsak fokuserat på att beskriva och värdera
måluppfyllelsen inom område 1. Eftersom projektaktiviteterna i vissa fall kommit igång sent är det
inte meningsfullt att i denna fas av utvärderingen fokusera på de kortsiktiga och långsiktiga effekter
som projektet förväntas uppnå. Rapporten är därför inriktad på att redovisa i vilken utsträckning
och på vilka sätt resultat-, leverans- och processmål uppnåtts.
Som angavs inledningsvis är ett övergripande mål för de projekt som beviljades i Europeiska socialfondens utlysning ”Insatser för nyanlända” att projekten ska förstärka, förbättra och komplettera de
insatser riktade till nyanlända kvinnor och män som utförs inom ramen för etableringsuppdraget.
Undertecknad väljer därför initialt att redovisa utvärderingsresultaten i relation till dessa mål.
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Förstärka
Det framgår av statistik från Arbetsförmedlingen att sammanlagt 2 287 personer var registrerade
som kvarstående sökande i etableringsuppdraget i Halland 2016-10-31. Av dessa var 39 procent
kvinnor och 61 procent män.

Tabell 1

AF Etablering - kvarstående sökande 31 oktober 2016
Kvinnor
Antal
Andel

Män
Andel

Summa
Antal
Andel

Antal

Halland

896

39%

1391

61%

2287

100%

Kungsbacka
Varberg
Falkenberg
Halmstad
Hylte
Laholm

62

38%

102

62%

164

100%

57

23%

191

77%

248

100%

171

38%

281

62%

452

100%

355

40%

530

60%

885

100%

131

43%

174

57%

305

100%

120

52%

113

48%

233

100%

Inflödet i etableringsverksamheten ökade mellan september och oktober månader speciellt i
Kungsbacka, Falkenberg och Halmstad medan ökningen var mindre i Varberg, Hylte och Laholm.
Som framgår av tabell 1 skiljer sig fördelningen av inskrivna i etableringen åt könsmässigt. Siffrorna
för Varberg och Laholm avviker från de andra. Varberg har en låg andel kvinnor och Laholm har
en hög andel kvinnor.
Vid samma tidpunkt, 2016-10-31, fanns 144 aktuella deltagare registrerade i projektet Integration
Halland, varav 49 procent kvinnor och 51 procent män. Projektaktiviteterna engagerar således en
relativt sett större andel kvinnor i relation till andelen inskrivna kvinnor i etableringen.

Tabell 2

Aktuella projektdeltagare 31 oktober 2016 fördelat på kommuner
Antal

Kvinnor
Andel

Antal

Män
Andel

Antal

Summa
Andel

Halland

71

49%

73

51%

144

100%

Kungsbacka
Varberg
Falkenberg
Halmstad
Hylte
Laholm

0

0%

4

100%

4

100%

0

0%

2

100%

2

100%

10

56%

8

44%

18

100%

16

47%

18

53%

34

100%

40

55%

33

45%

73

100%

5

38%

8

62%

13

100%
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Som framgår av tabell 2 så skiljer sig antalet inskrivna på respektive ort åt liksom den könsmässiga
fördelningen. Kungsbacka och Varberg har vid mättillfället få registrerade deltagare. I Kungsbacka
har detta varit fallet under hela projektperioden medan antalet deltagare i Varberg har varierat i de
två genomförda omgångarna av projektaktiviteten i fråga. Varberg startade en tredje kurs i början
av november med 13 deltagare.
I Falkenberg, Halmstad och Hylte är kvinnor överrepresenterade i jämförelse med etableringen
medan det vid mättidpunkten är tvärtom i Laholm.

Tabell 3

Aktuella projektdeltagare 31 oktober 2016 fördelat på aktiviteter

Kartläggning
Arbetsplatskultur
Arbetsmarknad
SPURT
Min väg till arbete
Hälsoaktivitet
Praktik
Föräldrautbildning
Mentorskap

Kvinnor
Antal
Andel

Män
Andel

Summa
Antal
Andel

Antal

0

0%

4

100%

4

100%

0

0%

2

100%

1

100%

7

47%

8

53%

15

100%

10

40%

15

60%

25

100%

11

42%

15

58%

26

100%

28

58%

20

42%

48

100%

5

42%

7

58%

12

100%

5

38%

8

62%

13

100%

13

68%

6

32%

19

100%

Tabell 3 visar fördelningen av aktuella projektdeltagare i de olika aktiviteterna vid mättidpunkten
2016-10-31. En aktivitet, mentorskap, har deltagare från olika orter. I Hylte finns tre olika aktiviteter.
Tabellen visar den könsmässiga fördelningen av deltagare i respektive aktivitet samt det totala antalet
aktuella deltagare.

Tabell 4

Andel aktuella projektdeltagare av totalt antal i etableringen 31 oktober 2016
Kvinnor

Män

Summa

Antal

Andel

Antal

Andel

Antal

Andel

Halland

71/896

8%

73/1391

5%

144/2287

6%

Kungsbacka
Varberg
Falkenberg
Halmstad
Hylte
Laholm

0/62

0%

4/102

4%

4/164

2%

0/57

0%

2/191

1%

2/248

1%

10/171

6%

8/281

3%

18/452

4%

16/

18/

34/

40/131

31%

33/174

19%

73/305

24%

5/120

4%

8/113

7%

13/233

6%

7

Aktiviteterna i projektet Integration Halland engagerade vid mättidpunkten 6 procent av det totala
antalet deltagare i etableringen. Om man ser till män respektive kvinnor så engagerade projektet
8 procent av de i etableringen inskrivna kvinnorna och 5 procent av männen i etableringen.

Tabell 5

Andel aktuella projektdeltagare av öppet arbetslösa i etableringen 31 oktober 2016
Antal

Kvinnor
Andel

Antal

Män
Andel

Antal

Summa
Andel

Halland

71/432

16%

73/746

10%

144/1178

12%

Kungsbacka
Varberg
Falkenberg
Halmstad
Hylte
Laholm

0/28

0%

4/32

13%

4/60

7%

0/28

0%

2/118

2%

2/146

1%

10/103

10%

8/184

4%

18/287

6%

16/

18/

34/

40/41

98%

33/73

45%

73/114

64%

5/39

13%

8/42

19%

13/81

16%

Ett annat sätt att mäta projektets volymmässiga förstärkning är att jämföra antalet inskrivna i projektet
med de i etableringen inskrivna som är registrerade som öppet arbetslösa, det vill säga inte är i
program med aktivitetsstöd, i arbete eller förhindrade att delta i etableringsinsatser. Projektet
engagerade 2016-10-31 med detta mått 16 procent av de öppet arbetslösa kvinnorna i etableringsinsatser i Halland samt 10 procent av männen registrerade som öppet arbetslösa.
Undertecknad menar att projektinsatserna således utgör en väsentlig förstärkning av utbudet av
aktiviteter i etableringsverksamheten. Förstärkningen är särskilt tydlig i Hylte och i Laholm där
64 procent respektive 16 procent av de öppet arbetslösa deltar i projektaktiviteter. När statistiken
fördelas på kön så blir förstärkningen ännu tydligare. I Hylte deltar 98 procent av de öppet arbetslösa kvinnorna i projektaktiviteter samt 45 procent av de öppet arbetslösa männen. I Laholm deltar
13 procent av de öppet arbetslösa kvinnorna och 19 procent av de öppet arbetslösa männen i projektaktiviteterna.

Tabell 6

Antal deltagare
2016-03-31
2016-06-30
2016-09-30
2016-12-31
2017-12-31
2018-06-30

Målvärde

Uppnått
värde

140

89

280

210

420

318

560

-

1120

-

1400

-
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Samtidigt är det tydligt att den fulla potentialen i projektets möjlighet till volymmässig förstärkning
av utbudet av etableringsinsatser inte har utnyttjats fullt ut. Projektet förväntas under perioden
2016-01-01 – 2018-06-30 ha 1 400 deltagare. Ovan tabell visar målvärden samt uppnådda volymer
vid vissa angivna tidpunkter. Som framgår har inte projektet uppnått förväntade målvärden så här
långt.

Tabell 7

Timvolym t.o.m 2016-08-31
Kungsbacka
Varberg
Falkenberg
Halmstad
Hylte
Laholm

MVA (Min väg till arbete)
Hälsa
Kompetensmatchning

Mål
Uppnått Differens
2 560
62
2 498
2 560
1 450
1 110
10 664
2 001
8 663
15 200
2 958
12 242
9 067
7 179
1 888
1 600
1 820
+220
11 413
2 035
9 378
1 973
642
1 331

Den eftersläpning som finns blir tydligare när man som i tabell 7 redovisar den timvolym som
projektets budget bygger på. De angivna värdena bygger på redovisning av projektledningen för
perioden 2016-01-01 – 2016-08-31 till projektets styrgrupp vid möte 2016-09-29. Tabellen visar
med all tydlighet den stora differens som uppvisades vid mättidpunkten mellan målvärden och
faktiskt uppnådda volymer.
Projektledningens redovisning samt genomförda utvärderingsinsatser visar att den uppkomna
situationen kan förklaras av att:
•
•
•
•
•

Aktiviteter på vissa orter inte har startats upp från start av genomförandefasen.
Uppehåll i verksamheterna har gjorts under sommaren.
För få deltagare har anvisats till genomförda aktiviteter.
Deltagare är frånvarande av olika orsaker.
Vissa aktiviteter är uppbyggda så att de bara genererar ett fåtal timmar som kan redovisas
som medfinansiering.

Planerade aktiviteter är nu igångsatta i samtliga kommuner förutom i Kungsbacka där utbildning
av arbetsplatscoacher ännu inte har startats upp, tio månader efter projektstart.
Uppehåll i projektverksamheterna är svåra att undvika då planerad personalbemanning inte
medger att annan personal går in vid semester, kortare sjukfrånvaro och liknande. Då inte medel
för personal har utnyttjats fullt ut så skulle det ändå vara tänkbart med viss förstärkning vid frånvaro av personal där så är möjligt av verksamhetsmässiga skäl.
Som framgått ovan av redovisade siffror för antalet personer i etableringen som är öppet arbetslösa
så skulle platserna i projektaktiviteterna i större utsträckning kunna utnyttjas. Ett ökande inflöde av
personer i etableringen talar också för detta. Arbetsförmedlingens samordnare i projektet har haft
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mycket positiv inverkan på det faktiskt anvisade antalet deltagare. På flertalet AF-kontor har ett
betydande antal etableringshandläggare anställts som först under senare tid har haft möjlighet att
avsätta tid för att delta i rekryteringen av deltagare. Det är undertecknads mening att personal i
projektaktiviteterna bör ges möjlighet att i samarbete med etableringshandläggarna informera
potentiella deltagare om respektive projektaktivitet. Ett bra exempel är den kompetensmatchningsinsats genom praktikplaceringar som genomförs i Hylte där aktivitetsansvarig tillsammans med
etableringshandläggarna har kallat samtliga i etableringen till informationsmöten om aktiviteten i
fråga.
Den bristande måluppfyllelsen i fråga om redovisade deltagartimmar riskerar att påverka både
projektets ekonomi och möjligheterna att uppnå projektets övergripande målsättningar i fråga om
att korta vägen till utbildning och arbete samt att öka andelen personer som efter avslutad etableringsfas övergår till utbildning och/eller arbete.
Vissa aktiviteter, speciellt kartläggningsaktivitet i Kungsbacka, mentorskaps aktivitet genomförd av
Högskolan i Halmstad samt familjeutbildning i Laholm genererar få deltagartimmar till följd av sin
uppbyggnad.
Utvärderingsresultaten stödjer projektledningens förslag till åtgärder presenterade i samband med
ovan nämnd redovisning till projektets styrgrupp 2016-09-29.

Förbättra
Någon jämförelse mellan kvaliteten i projektaktiviteterna samt övriga insatser i etableringen har inte
gjorts. Däremot har kvaliteten i projektaktiviteterna värderats utifrån att utvärderaren har besökt
samtliga aktiviteter vid flera tillfällen, genomfört en enkätundersökning med deltagare i aktiviteterna,
genomfört gruppintervjuer med projektdeltagare samt haft dialogmöten med personal i aktiviteterna.
Dessutom har undertecknad frekvent medverkat vid projektets nätverksmöten.
Genom ovan nämnda metoder för att samla in information har såväl kvantitativa som kvalitativa
data kunnat samlas in. Genom att aktiviteterna under genomförandet av utvärderingen har haft
olika många deltagare samt startat vid olika tillfällen så finns inte likvärdiga data för alla aktiviteter.
Två aktiviteter har startat relativt nyligen, mentorskap genom Högskolan i Halmstad och aktiviteten
SPURT genom Halmstad kommun. Dessa berörs därför endast övergripande. För aktiviteterna
i Kungsbacka och Varberg kan inte fullständiga kvantitativa data redovisas då antalet deltagare i
genomförd enkätundersökning var alltför litet. Kvalitativa data kan dock redovisas även för dessa
aktiviteter.
Under september och oktober månader genomfördes en enkätundersökning med fokus på att
spegla den kvalitet i tjänsten som deltagarna uppfattar att de får genom att delta i aktiviteterna.
Enkätundersökningen redovisas i sin helhet i bilaga 1, såväl frågeformulär som redovisning av svar.
Utvärderingen visar att de aktiviteter som genomförs i hög utsträckning betecknas som värdefulla
av projektets deltagare.
Sammanlagt besvarades enkäten av 83 deltagare. Det innebär en svarsprocent på 58 procent då
144 deltagare varit aktuella vid genomförandet av enkäten. 46 procent av de svarande var kvinnor
och 64 procent män. Kvinnor är således underrepresenterade och män överrepresenterade i undersökningen.
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Den genomförda enkätundersökningen hade fokus på att spegla följande variabler av vikt för hur
kvaliteten i tjänsten upplevs i de olika aktiviteterna:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incitament för att delta i projektaktiviteten
Upplevelse av förbättrade möjligheter
Uppfattning om relevansen i stödet
Syn på den pedagogiska strukturen
Uppfattning om språklig tillgänglighet
Upplevelse av möjlighet att vara delaktig
Uppfattning om bemötande
Syn på personalens kompetens
Upplevd nytta och beredskap att rekommendera aktiviteten

Svar kunde avges på en femgradig skala. Svaren har indexerats för att underlätta jämförelser. Ett
mätvärde mellan 80 och 100 innebär ett värde motsvarande ”I mycket hög utsträckning”, ett mätvärde mellan 60 och 79 innebär ett värde motsvarande ”I hög utsträckning”. Båda dessa värden är
positiva. Mätvärdet 40-59 utgör ett medelvärde. Ett mätvärde mellan 20 och 39 innebär ett värde
motsvarande ”I liten utsträckning” och ett mätvärde mellan 0 och 19 innebär ett värde motsvarande
”I mycket liten utsträckning”.

Tabell 8

INDEX TJÄNSTEKVALITET fördelat på kön
(83 deltagare)
Område/aktivitet

Alla

Kvinnor Män

Incitament att delta

46

53

40

Relevans i stöd

74

73

75

Bemötande

88

88

89

Delaktighet etablering
Delaktighet aktivtet

63

61

65

67

69

66

Pedagogisk struktur

77

74

80

Tillgänglighet

73

72

75

Kompetens

87

87

88

Förbättrade möjligheter

68

69

73

Nytta

80

74

84
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Som framgår varierar värdena i tabellen. De flesta värdena avseende hela gruppen är positiva men ett
värde avviker, nämligen på området incitament för att delta. 46 procent av de svarande har uppgett
att de deltar i aktiviteten för att de själva har valt att delta. 54 procent uppfattar däremot att de i
första hand deltar i aktiviteten för att det har varit ett krav från Arbetsförmedlingen. Incitamentet
för att delta påverkar i hög utsträckning hur man ser på aktiviteten som man deltar i. Det påverkar
generellt motivationen negativt eller positivt beroende på utgångspunkt.
Som framgår av tabell 8 finns vissa skillnader mellan könen. En större andel av kvinnorna upplever att de själva har valt att delta. En större andel av männen upplever dock att de har haft nytta
av att delta i aktiviteten jämfört med kvinnorna. Det finns inga större skillnader mellan hur män
respektive kvinnor uppfattar verksamhetens kvalitet förutom att männen i högre utsträckning anser
att aktiviteten har en bra pedagogisk struktur.

Tabell 9

INDEX TJÄNSTEKVALITET fördelat på incitament
att delta (76 deltagare)
Område/aktivitet

Egen vilja AF

Incitament att delta

50

50

Relevans i stöd

82

65

Bemötande

92

84

Delaktighet etablering
Delaktighet aktivtet

69

56

75

61

Pedagogisk struktur

67

74

Tillgänglighet

74

76

Kompetens

90

84

Förbättrade möjligheter

73

67

Nytta

92

63

Av ovan tabell framgår tydligt att de som upplever att de själva har valt att delta i aktiviteten ger
aktiviteterna betydligt positivare värden. Grupperna är lika stora när de som ej svarat på frågan
tagits bort. I intervjuerna har deltagarna uttryckt att upplevelsen av den egna valmöjligheten har
påverkats av i vilken utsträckning man generellt har haft möjlighet att träffa sin handläggare.
De som har en bra kontakt med sin etableringshandläggare och litar på hens råd har haft lättare
att ta till sig beslutet om deltagande även om det formellt har byggt på en anvisning.
Utvärderingen visar också att det ofta finns behov av mer grundläggande information kring
krav och eget ansvarstagande för deltagandet i etableringen samt om de valmöjligheter som finns
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beträffande aktiviteter som kan leda fram till utbildning och/eller arbete. Detta skulle ge deltagaren i
etableringen större möjligheter att påverka sin process vilket i sin tur skulle påverka motivationen på
ett positivt sätt.

Tabell 10

INDEX TJÄNSTEKVALITET fördelat på aktiviteter (74 deltagare)
Område/aktivitet

F-berg

MVA

H-praktik H-hälsa

L-familj

Incitament att delta

50

15

70

42

75

Relevans i stöd

69

78

84

60

79

Bemötande

94

81

84

85

93

Delaktighet etablering
Delaktighet aktivtet

71

47

66

65

65

79

51

78

68

68

Pedagogisk struktur

81

69

76

75

75

Tillgänglighet

69

66

72

72

76

Kompetens

94

86

76

85

88

Förbättrade möjligheter

75

65

84

70

60

Nytta

100

35

90

92

88

Redovisningen av de olika aktiviteterna innefattar inte Kungsbacka och Varberg på grund av det
låga antalet svarande. Som framgår av tabellen finns följande skillnader mellan aktiviteterna utifrån
enkätsvaren:
• Deltagarna i aktiviteten kompetensmatchning i Hylte samt deltagarna i familjeutbildningen i
Laholm har i hög utsträckning själva valt att delta medan deltagarna i aktiviteten Min väg till
arbete i mycket liten utsträckning själva valt att delta.
• Värdena för upplevelsen av i vilken utsträckning aktiviteten bidrar till att de egna målen med
deltagandet kan uppnås (relevansen) är genomgående höga och i ett fall, kompetensmatchning,
mycket höga.
• Samtliga aktiviteter har mycket hög bemötandekompetens.
• De flesta deltagarna upplever att de har haft möjlighet att påverka utformningen av sin
etableringsprocess. Av både enkäten och gruppintervjuerna framgår dock att det finns ett
antal personer som är kritiska eller mycket kritiska till brister avseende möjligheterna att
påverka. Det lägsta värdet i enkätundersökningen är kopplat till aktiviteten Min väg till arbete.
• Deltagarna i Min väg till arbete anser också i mindre utsträckning att de har kunnat påverka
aktiviteten i fråga. En förklaring till det senare är förmodligen att aktiviteten utgår från en
specifik metod med en bestämd struktur som inte passar alla deltagare.
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• Deltagarna i de andra verksamheterna anser att de i hög utsträckning haft möjlighet att påverka
innehållet i verksamheten.
• Den pedagogiska strukturen och den språkliga tillgängligheten får genomgående höga värden
i samtliga aktiviteter. De flesta verksamheterna har arabisktalande språkstöd för att säkra
kommunikationen. I Falkenberg finns mindre inslag av språkstöd vilket deltagarna där uttryckt
sig positiva kring då det krävt att deltagaren behövt anstränga sig för att förstå, vilket i sin tur
lett till ett lärande också i fråga om det svenska språket.
• Deltagarna i enkäten uttrycker att projektpersonalen genomgående har hög/mycket hög
kompetens.
• Verksamheterna bedöms av deltagarna i hög/mycket hög utsträckning bidra till att förbättra
möjligheterna till utbildning och arbete. Detta gäller oavsett typ av verksamhet även om
kompetensmatchningsaktiviteten i Hylte där praktik ingår får högst värde.
• På frågan om man skulle rekommendera verksamheten till en deltagare i etableringen får
samtliga verksamheter utom Min väg till arbete mycket höga värden. En dialog pågår kring hur
resultatet i Min väg till arbete ska tolkas samt hur aktiviteten kan förändras. Enkäten genomfördes
i mitten av den process som aktiviteten utgör. Undertecknad har gjort gruppintervjuer både i
aktuella grupper och i de första grupperna som fick del av aktiviteten. I de första grupperna
blev deltagarnas omdömen positivare i slutet av aktiviteten, vilket också skulle kunna tänkas
vara fallet i de aktuella grupperna. Det som talar emot detta är dels att så stor andel upplever sig
inte ha valt aktiviteten själva samt att en del deltagare i gruppintervjuerna tydligt uttryckt att den
styrda metoden inte passar dem.
• Vissa skillnader i värderingen av aktiviteterna kan också härledas utifrån ålder och utbildningsbakgrund. Detta framgår av tabeller i bilaga 1.
• Aktiviteterna i både Kungsbacka och Varberg får höga/mycket höga värden i de få enkäter
som har fyllts i. Dessa bedömningar har också bekräftats i de intervjuer som undertecknad har
genomfört i aktiviteterna i fråga.
Undertecknads slutsats om de utvärderade aktiviteterna är att de har hög upplevd kvalitet
av deltagarna. Gruppintervjuer av etableringshandläggare visar också att dessa är nöjda med
aktiviteterna. Personalen i projektaktiviteterna har ett högt engagemang och genomför sitt arbete
med hög professionalitet. De har också fått ett omfattande och kunnigt stöd av projektledningen i
utvecklingen av aktiviteterna.

Komplettera
Projektaktiviteterna ska komplettera Arbetsförmedlingens utbud samt utbildning i svenska för
invandrare och i samhällsorientering som genomförs på uppdrag av kommunerna. Som angivits
ovan finns behov av projektets insatser. Detta uttalas också av intervjuade etableringshandläggare
samtidigt som det uttrycks ett behov av utökade aktiviteter på de orter där aktiviteten i fråga omfattar ett fåtal deltagartimmar.
I Kungsbacka behöver utbildningen av arbetsplatscoacher starta och kompletteras med praktikplaceringar i de verksamheter där coacherna finns. Detta skulle kunna ge ett utbud som Arbets-
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förmedlingen finner attraktivt samtidigt som det ger möjlighet att nå volymmålen i fråga om antal
deltagartimmar. Detta är förslag som projektledningen redan har framfört. Det som nu behövs är
konkreta beslut om snabbt igångsättande av de kompletterande aktiviteterna.
I det fall beslut och konkret handling uteblir så bör styrgruppen överväga beslut om omfördelning
av resurser till ort där de kan komma till användning. Ett sådant beslut får dock inte påverka utvecklingen av kartläggningsaktiviteten. Denna har högt värde som metod oavsett antalet deltagartimmar som genereras.
Sedan i våras har en diskussion förts i Laholm om breddning av verksamheten. För närvarande
har verksamheten i Laholm två ben, familjeutbildning samt introduktion till föreningslivet. Såväl
Arbetsförmedlingen som projektledningen har framfört önskemål om att tillföra en tredje verksamhetsdel som är arbetsmarknadsinriktad. Det finns erfarenheter från Varbergs, Falkenbergs
och Hyltes aktiviteter som skulle kunna tas tillvara i utformningen av en sådan aktivitet i Laholm
utifrån de lokala förutsättningarna. Denna förändring är lika angelägen att få till stånd som den i
Kungsbacka och med samma omedelbara tidsperspektiv.
Hylte engagerar som framgått redan en betydande andel av deltagarna i etableringen på orten men
har trots det bestämt att utöka antalet aktiviteter från tre till fyra genom att inom kort starta en
fyraveckors aktivitet med introduktion till arbetslivet. De tre befintliga aktiviteterna kompletterar
varandra på ett bra sätt och den nya aktiviteten förstärker den samlade plattform som kan erbjudas
Arbetsförmedlingen.
Aktiviteterna i Varberg och Falkenberg verkar ha funnit ändamålsenliga former beträffande innehåll, struktur och pedagogisk ansats. På båda orterna gäller det dock att marknadsföra aktiviteterna
i samarbete med Arbetsförmedlingen så att tillgängliga platser kontinuerligt används.
I Halmstad genomfördes en provomgång av en aktivitet till målgruppen unga vuxna 18-29 år före
sommaren. Därefter gjordes ett uppehåll under sommaren för att därefter i oktober månad påbörja
den andra omgången av verksamheten med ny personal och nytt innehåll. Det senare verkar mycket
intressant men fler deltagare behöver anvisas för att aktiviteten ska kunna uppfylla sina volymmål.
Den aktuella omgången av kursen slutförs sent i december varför någon närmare utvärdering av
verksamheten inte har kunnat göras inför aktuell rapport.
Detsamma gäller det program för mentorskap som drivs av Högskolan i Halmstad. Verksamheten
har kommit igång på ett bra sätt och omfattar ett tjugofemtal adepter. Den första omgången av
programmet slutförs under våren 2017 och kan då utvärderas.
Utöver ovanstående framgår av utvärderingen att:
• Det som ovan påpekats finns behov av en fördjupad information till många deltagare om
rättigheter och skyldigheter i etableringsprocessen samt om vilket utbud av stödaktiviteter
och arbetsmarknadsprogram som finns. Det senare är nödvändigt för att möjliggöra ett reellt
inflytande för den enskilde över sin egen etableringsprocess.
• De som inte deltar i de aktiviteter som har information om utbildning och arbetsmarknad
behöver fördjupad information om detta. Av intervjuer med deltagare framgår att många deltagare efterlyser mer vägledning. Det framgår också att en hel del deltagare har en uppfattning
om möjligheterna på arbetsmarknaden som inte bygger på faktisk kunskap. Detta bekräftas i
intervjuer med etableringshandläggare som menar att många deltagare har bristande kunskaper
och att man själv på grund av alltför hög arbetsbelastning inte alltid kan tillgodose dessa
kunskapsbehov.
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• En vanlig uppfattning bland intervjuade deltagare i projektaktiviteterna är att man först
behöver lära sig svenska. Detta menar man kräver ett heldagsfokus samtidigt som vissa uppfattar
den sammanlagda arbetsdagen som för lång när transporttider med allmänna kommunikationsmedel räknas in. Erfarenheter i tidigare integrationsprojekt samt i forskning talar däremot för
att aktiviteter genomförs parallellt, inte minst för att förkorta vägen till målet. Eftersom lärande
innefattar både förmedling av kunskaper och påverkan på attityder och handlingsmönster är det
viktigt att en dialog kring ovanstående ingår i aktiviteterna.
• Det framgår vidare att endast en mindre andel har utnyttjat väntetider i asylprocessen för att
studera svenska och att utbildningen i svenska för invandrare för många är det enda verktyget
för att lära sig svenska. För att stödja utvecklingen av det svenska språket bör i aktiviteterna i
projektet också ingå en dialog kring kompletterande verktyg för språkinlärning.
• Vanliga uppfattningar hos intervjuade deltagare om utbildningen i svenska för invandrare är
att många har svårt att hantera den pedagogiska strukturen som förutsätter en betydande andel
självständigt arbete samt att man önskar mer fokus på att kunna prata svenska. Undervisningen
stödjer i första hand utvecklingen av kompetenser för att läsa och skriva. Dessutom framgår det
av intervjuerna att få nyanlända har kontakter med svensktalande. Insatser behövs i projektaktiviteterna som bygger broar till resurser som språkcaféer, språkvänner och andra liknande
resurser.
Som framgått ovan finns således en betydande potential till fortsatt utveckling av plattformen
för stödjande individinsatser.

Resultat och effekter i fråga om övergång till utbildning
eller arbete
På individnivå är projektets målsättningar att deltagarna i projektverksamheten ska ha ett högre
utflöde ur etableringen än de som inte har deltagit i projektet samt att skillnaderna i utflöde ur
etableringen mellan män och kvinnor ska minska. De kvantitativa indikatorerna ska spegla både
antal projektdeltagare och andel projektdeltagare i procent som övergått till utbildning eller arbete
i samband med avslut ur projektet, 90 dagar efter projektavslut samt 180 dagar efter projektavslut.
Uppgifter om resultat vid avslut ur projektet genereras av projektets eget IT-system, Accorda. Data
efter 90 och 180 dagar ska levereras av Statistiska Centralbyrån (SCB). Dessa data är inte tillgängliga
i nuläget.
Kvantitativa indikatorer redovisas nedan som:
• Total volym projektdeltagare samt fördelning på aktuella respektive avslutade projektdeltagare,
kön, ålder, civilstånd, utbildningsnivå och födelseland.
• Resultat i utflöde till utbildning, arbete, arbetsmarknadsaktivitet eller annat resultat.
En bedömning sker av resultaten utifrån ovan variabler.
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Tabell 11

Deltagarstatistik 2016-01-01 - 2016-10-31 för hela projektet
fördelat på kön
Kvinnor
Män
Båda könen
Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Aktuella deltagare

71

49 %

73

51 %

144

100 %

Avslutade deltagare

81

36 %

142

64 %

223

100 %

Totalt antal deltagare

152

41 %

215

59 %

367

100 %

Som framgår av ovan tabell har projektet under perioden 2016-01-01 – 2016-10-31 haft sammanlagt
367 deltagare. Av dessa var 223 personer avslutade 2016-10-31. Som angetts ovan har inte målen i
fråga om volymen deltagare uppnåtts så här långt och det behövs därför insatser för att öka volymen
deltagare i projektet. Andelen kvinnor i projektet har efterhand ökat. Som angivits ovan är andelen
kvinnor i projektet högre än i etableringen som helhet.
Nedan redovisas en jämförelse utifrån kön mellan etableringen och projektaktiviteterna utifrån
aktuella deltagare 2016-10-31.

Tabell 12

Andel kvinnor/män i etableringen respektive i projektet
i procent
Kvinnor

Män

AF

Projekt

AF

Projekt

Halland

39%

49%

61%

51%

Kungsbacka
Varberg
Falkenberg
Halmstad
Hylte
Laholm

38%

0%

62%

100%

23%

0%

77%

100%

38%

56%

62%

44%

40%

47%

60%

53%

43%

55%

57%

45%

52%

38%

48%

62%

Den åldersmässiga fördelningen av samtliga projektdeltagare framgår nedan. Som synes är 79 procent
av projektdeltagarna yngre än 45 år vilket är gynnsamt ur ett arbetsmarknadsperspektiv.
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Tabell 13

Deltagarstatistik 2016-01-01 - 2016-10-31 för hela projektet
fördelat på kön

Kvinnor
Män
Kvinnor& män
Antal Andel Antal Andel Antal Andel

18-19 år
20-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år

0

0%

3

100%

3

1%

24

32%

52

68%

76

21 %

55

47%

61

53%

116

32 %

41

44%

52

56%

93

25 %

28

42%

38

58%

66

18 %

2

18%

9

82%

11

3%

52 procent av projektdeltagarna är ensamstående eller sammanboende/gifta utan minderåriga barn
medan 48 procent är barnfamiljer. Av statistik från Accorda framgår att avsaknad av barnomsorg
utgjort ett problem för 30 procent av barnfamiljerna under kortare/längre perioder.

Tabell 14

Civilstånd
Ensamstående utan måb
Ensamstående med måb
Sambo/gift utan måb
Sambo/gift med måb

Antal

Andel

147

40%

25

7%

43

12%

150

41%

365

I följande tabell redovisas av deltagarna uppgiven utbildningsnivå. Sammanställningen visar att
det både finns en stor andel projektdeltagare som endast har förgymnasial utbildning alternativt
saknar grundutbildning (33,5 %) och en stor andel projektdeltagare som har gymnasial (18 %) eller
eftergymnasial utbildning (47,5 %).
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Tabell 15

Utbildningsgrund
Antal
Saknar
Förgymnasial >9 år
Förgymnasial <9 år
Gymnasial
Eftergymnasial > 2 år
Eftergymnasial < 2 år
Forskarutbildning
Uppgift saknas

Kvinnor
Andel

Antal

Män
Andel

Antal

Summa
Andel

1

1%

1

0,5%

2

0,5%

30

20%

46

21%

76

21%

16

11%

27

12%

43

12%

32

21%

34

16%

66

18%

11

7%

18

8%

29

8%

59

39%

83

39%

142

39%

1

1%

0

0%

1

0%

0

0%

6

3%

6

1,5%

150

100%

215

100%

365

100%

Beträffande födelseland så är 87 procent av projektdeltagarna födda i Syrien.
Av nedan tabell framgår status i relation till arbetsmarknaden för de avslutade deltagarna.

Tabell 16

Status i relation till arbetsmarknaden vid avslut
Avslutningsorsak
Reguljär utbildning
Arbete
Arbetsmarknadsinsats
Annan orsak

Kvinnor
Antal
Andel

Män
Andel

Summa
Antal
Andel

Antal

1

1%

1

1%

2

1%

3

4%

17

12%

20

9%

73

90%

117

82%

190

85%

4

5%

7

5%

11

5%

81

100%

142

100%

223

100%

Det kan konstateras att 13 procent av de avslutade männen har övergått till reguljär utbildning
eller arbete medan endast 5 procent av kvinnorna har gjort det. Detta kan bero både på olika
förutsättningar och på att en del kvinnor har kommit in i etableringen i en senare fas.
Det som är känt om kvinnornas förutsättningar från intervjuerna är att vissa kvinnor har yrkesarbetat i sitt hemland medan andra har varit hemmafruar. Det finns inga kvantitativa data kring
detta. Statistik från Arbetsförmedlingen visar samtidigt att kvinnor utgjorde 78 procent av de nyanlända i etableringen som var förhindrade att delta i aktiviteter 2016-10-31, huvuddelen för att de
var föräldralediga. Sett till utbildningsnivå så har dock en något större andel av kvinnorna gymnasial
eller eftergymnasial utbildning (67,5 %) i jämförelse med männen (63 %).
Av de personer som har avslutats till utbildning eller arbete så har 5 personer (23 %) förgymnasial
utbildning, 4 personer gymnasial utbildning (18 %) och 13 personer eftergymnasial utbildning (59 %).
Personer med förgymnasial utbildning är underrepresenterade i förhållande till sin andel av deltagarvolymen medan det är tvärtom med de som har eftergymnasial utbildning.
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Åldersmässigt finns en spridning som i stort motsvara åldersfördelningen i hela gruppen deltagare
vilket framgår av nedan tabell.

Tabell 17

Åldersfördelning för avslut
till utbildning/arbete
20-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år

Antal

Andel

6

27,5%

4

18%

6

27,5%

4

18%

2

9%

22

100%

Relaterat till civilstånd så är deltagare i familj med minderåriga barn överrepresenterade bland
de som avslutats till utbildning eller arbete.
Jämförelser beträffande födelseland har inte gjorts då de flesta är födda i Syrien.
Fördelningen på kommuner beträffande avslutade till utbildning eller arbete framgår av nedan
tabell.

Tabell 18

Avslut till utbildning/arbete per kommun
Kungsbacka
Varberg
Falkenberg
Halmstad
Hylte
Laholm

Antal

Andel

3

14%

0

0%

4

18%

2

9%

11

50%

2

9%

22

100%

Hälften av de som övergått till utbildning eller arbete bor i Hyltebruks kommun.
De tydligaste resultatskiljande faktorerna i fråga om övergång tillutbildning eller arbete förefaller
således vara kön, civilstånd och bostadsort. Som påpekats kommer kvinnor i många fall in sent i
etableringsprocessen på grund av föräldraledighet eller brist på barnomsorg. En del av kvinnorna
har inte förvärvsarbetat. Skillnader i civilstånd kan förmodligen kopplas både till ålder och till drivkraft. Hylte kommun kan tänkas ha en fördel av att man har flera aktiviteter varav en är kompetensmatchning genom praktik. De flesta som har erhållit ett arbete deltog dock vid avslutningstillfället i
eller hade precis avslutat kursen Min väg till arbete. Av statistiken från Arbetsförmedlingen kan också
utläsas att de arbetssökande i Hylte i relativt hög utsträckning deltar i program med aktivitetsstöd.
En mindre andel är inskrivna i etableringen som sökande i arbete (5 %).
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Resultat och effekter i fråga om metodutveckling
och samverkan
Projektets målgrupp deltar parallellt i projektverksamheter och i aktiviteter som reguljärt ingår i
etableringsverksamheten. Arbetsförmedlingen, som har huvudansvaret för de nyanländas etablering,
ansvarar initialt för att en etableringsplan upprättas. Etableringsplanen ska innefatta minst utbildning
i svenska för invandrare (sfi) samhällsorientering och arbetsförberedande aktiviteter. Etableringsplanen ska utformas tillsammans med den nyanlände och i samverkan med berörda kommuner,
myndigheter, företag och organisationer. Kommunerna ansvarar för utbildning i svenska för
invandrare och för samhällsorientering. Arbetsförmedlingen ansvarar för arbetsförberedande
aktiviteter (till exempel praktik samt validering av utbildnings- och yrkeserfarenheter) samt de
insatser som i övrigt behövs för att den enskilde ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden.
Det senare kan avse olika insatser som exempelvis stöd i arbetssökande och deltagande i arbetsmarknadsprogram.
De aktiviteter som projektet Integration Halland erbjuder ska komplettera ovan nämnda insatser.
I normalfallet ska de samlade etableringsinsatserna utgöra en heltidsinsats omfattande 40 timmar
per vecka.
Projektets utgångspunkt ska enligt Europeiska socialfondens formulering i utlysning av medel
till projekt för nyanlända vara att ”Projekt inom denna utlysning ska förstärka, förbättra och komplettera
de insatser riktade till nyanlända kvinnor och män som utförs inom ramen för etableringsuppdraget. Detta ska
uppnås genom utveckling och tillämpning av metoder som underlättar de nyanländas etablering på arbetsmarknaden samt genom förbättrad samverkan mellan relevanta främjande aktörer.”
Som beskrivits tidigare i rapporten erbjuder projektverksamheten olika aktiviteter som är lokaliserade
i de medverkande kommunerna. Deltagare kan dock delta i aktivitet även på annan ort än bostadsorten. Detta har dock endast skett i undantagsfall förutom när det gäller det program för mentorskap som genomförs av Högskolan i Halmstad. Rapporten har inledningsvis redovisat på vilka sätt
och i vilken utsträckning projektaktiviteterna har bidragit till att förstärka, förbättra och komplettera
övriga insatser i etableringsverksamheten. I detta avsnitt ligger fokus på metoder och samverkan.
En gemensam målsättning för samtliga aktivitetsansvariga i projektet Integration Halland är att
under projektperioden utveckla och etablera metoder som underlättar de nyanländas etablering på
arbetsmarknaden. Metoderna ska följas upp och dokumenteras av den som är ansvarig för respektive
aktivitet för att vid behov kunna implementeras i framtida etableringsverksamhet.
Som en följd av analys- och planeringsfasen sattes nedan beskrivna mål upp för utvecklingen av
projektets metoder utifrån respektive kommun.

Kungsbacka
I Kungsbacka ska två metoder etableras:
• Metodutveckling kring kartläggning, analys och åtgärdsprogram för personer inom målgruppen
som kan antas ha någon form av inlärningsproblematik eller intellektuell funktionsnedsättning
vilken kan försvåra inträdet och etableringen på arbetsmarknaden.
• Metodutveckling i form av utbildning av arbetsplatscoacher som ska ge stöd till personal
på arbetsplatser som tar emot nyanlända med inlärningsproblematik eller intellektuell funktionsnedsättning.

21

Den första aktiviteten startade 2016-02-22 medan den andra aktiviteten ännu inte har kommit igång.
Utvecklingen av kartläggningsaktiviteten har varit föremål för ett antal dialogmöten mellan ansvarig
enhet inom kommunen samt Arbetsförmedlingen då de senare inledningsvis inte uppfattade
utformningen av aktiviteten som relevant för deras verksamhet. Däremot har utbildningsanordnarna
av svenska för invandrare och de nyanlända som deltagit i verksamheten uttryckt stort värde i den.
Aktivitetsansvarig har efterhand anpassat utformningen av aktiviteten för att i högre utsträckning
också tillgodose etableringshandläggarnas önskemål.
Utvärderaren har följt upp kartläggningsaktiviteten i dialog med ansvarig projektpersonal vid ett
flertal tillfällen och undertecknads slutsats är att metoden kan vara ett värdefullt kunskapsunderlag
för planering av utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser såväl för Arbetsförmedlingen som
för olika utbildningsanordnare då kartläggningarna ger en bra bild av de kartlagda individernas
förutsättningar för och stödbehov för att kunna genomföra insatser med ett lyckat resultat.
Kartläggningsaktiviteten är väl dokumenterad.
Utmaningarna med aktiviteterna i Kungsbacka är dock, som tidigare påpekats, dels att kartläggningsaktiviteten hittills har omfattat för få deltagare under ett fåtal timmar samt att utbildningen av
arbetsplatscoacher inte har kommit igång.

Varberg
I Varberg genomförs följande utvecklingsinsats:
• Metodutveckling i form av utbildning för målgruppen som ska öka de nyanländas kunskap och
förståelse för svensk arbetsplatskultur samt kunskap om arbetsrätt.
Aktiviteten startade 2016-03-21. Utvärderingen visar att projektpersonalen i Varberg har utvecklat
metoden i enlighet med den planering som skedde under projektets analys- och planeringsfas.
I likhet med Kungsbacka så uttrycker de som har deltagit i aktiviteten att de har varit mycket nöjda
med sitt deltagande samt att det har gett dem värdefulla kunskaper för att kunna gå vidare till
arbetsmarknadsinsats, utbildning eller arbete. Intervjuer med etableringshandläggare hos Arbetsförmedlingen visar att den lokala Arbetsförmedlingen ser ett stort värde i aktiviteten och att man
föredrar att anvisa deltagare som en förberedelse för praktikplacering eller utbildningsinsatser. Det
finns en bra kontakt mellan projektaktiviteten och Arbetsförmedlingens handläggare dels genom
dialogmöten mellan projektpersonal och etableringshandläggare kring generella samverkansfrågor
och dels genom trepartsmöten för planering kring enskilda deltagare.
Projektpersonalen har börjat dokumentera metoden.
Utmaningarna i Varberg har varit att platserna trots att aktiviteten är mycket uppskattad inte har
kunnat fyllas kontinuerligt. Detta har främst berott på ett begränsat antal personer i etableringen.
I den nu pågående kursen har platserna kunnat fyllas.
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Falkenberg
I Falkenberg planerades följande lokala utvecklingsaktivitet:
• Metodutveckling avseende etablering av en barnomsorgsverksamhet i kombination med
språkinlärning i enlighet med den så kallade Kramforsmodellen.
Av olika orsaker har inte denna metod startats upp. Istället startade 2016-05-02, fyra månader
efter planerad start, en alternativ aktivitet. Denna aktivitet utgår från tre olika områden; samhällsinformation, fördjupad kunskap om den svenska arbetsmarknaden samt information om utbildningsmöjligeter. Aktiviteten bygger på hög individuell anpassning av innehållet och kursen har varit
mycket uppskattad av deltagarna. Projektpersonal uppfattar att samarbetet med Arbetsförmedlingen
fungerar bra. Utvärderaren har dock inte haft möjlighet att intervjua etableringshandläggarna.
Projektaktiviteten var inledningsvis underbemannad vilket bland annat medfört att det saknats
möjlighet att dokumentera metodiken. Detta kan dock ske i den fortsatta processen.

Halmstad
I Halmstad planerades följande utvecklingsinsats:
• Metodutveckling avseende en förstärkt etableringsinsats i form av KASAM-dialog,
kartläggningsverktyget EducateIT samt arbetslivskurser. Insatsen var inledningsvis riktad
till ungdomar 20-24 år.
Även i Halmstad har vissa förändringar skett i upplägget av metodutvecklingen. En aktivitet med
en pilotgrupp genomfördes med start 2016-03-14. Aktiviteten pågick i tre månader som planerat.
Därefter skedde ett uppehåll från juni till och med augusti månad. Under denna period förändrades
aktivitetens organisatoriska tillhörighet och ny personal rekryterades. En ny aktivitet startade i slutet
av september månad och ska pågå i 12 veckor. Målgruppen är numera ungdomar 18-29 år. Kursen
har ett intressant innehåll utifrån följande teman:
•
•
•
•
•
•
•

Teambuilding
Sociala koder
Fördjupning jämställdhet
Vägledning
Personligt brev/cv
Företagsbesök
Eget arbete

På grund av den sena starten av den andra kursen ingår inte aktiviteten genomförd deltagaruppföljning i september/oktober. Utvärderaren har inte heller intervjuat personal hos Arbetsförmedlingen.
Däremot har utvärderaren haft dialog med projektpersonalen. Både pilotgruppen och den nu aktuella
gruppen har haft färre deltagare än planerat. Det är undertecknads uppfattning att dialogen mellan
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projektpersonalen och etableringshandläggarna behöver utvecklas. Personalen i den nuvarande
kursen anställdes kort före kursstart och det har därför så här långt inte funnits utrymme för detta.
Projektpersonalen har dokumenterat innehållet i de aktiviteter som genomförts vilket utgör en bra
grund för den fortsatta dokumentationen av metoden i arbetet.

Hylte
I Hylte genomförs tre utvecklingsaktiviteter:
• Metodutveckling kring kartläggning och vägledning med stöd av metoden Biologdesignern.
• Metodutveckling relaterat till friskvård och hälsa i form av en hälsoutbildning.
• Metodutveckling avseende praktik och mentorskap innefattande stöd till arbetsgivare och
till nyanlända på arbetsplatser.
Den först nämnda aktiviteten startade 2016-01-18 och utgår från en etablerad vägledningsmodell
men denna har i begränsad omfattning använts i arbete med aktuell målgrupp. Aktivitetens namn
är Min väg till arbete och syftar till att ge deltagarna personliga redskap för att själv kunna vara delaktiga i och påverka processen mot utbildning och arbete. Aktiviteten har nästan haft planerat antal
deltagare. Utvärderingen visar att deltagare i kursen har starkt varierande inställning till metodiken.
Ett anpassningsarbete pågår för att få rätt innehåll och rätt uppläggning av aktiviteten. Denna
metodutveckling bör efterhand dokumenteras.
Hälsoaktiviteten startade 2016-02-18 och innefattar såväl personalledd aktivitet som aktivitet på
egen hand. Innehållet i och uppläggningen av kursen följer en strukturerad plan men med betydande
möjlighet för deltagarna att påverka innehållet. Deltagarna erhåller ett träningskort som ger möjlighet till träning på egen hand. Introduktion till olika träningsaktiviteter sker i kursen. Den här kursen
har inte haft problem att fylla sina platser utan det har istället varit kö för att få delta. En kurs speciellt
för kvinnor har nyligen startat.
Den tredje metodutvecklingsaktiviteten benämns numera kompetensmatchning. Aktiviteten
startade 2016-03-21. Inledningsvis fanns ett motstånd i målgruppen till praktik. Detta har förändrats efterhand. Projektpersonalen har arbetat aktivt för att informera om möjligheterna med
aktiviteten och efterhand som fler har upptäckt fördelarna med aktiviteten har antalet personer som
projektpersonalen arbetar med ökat. Nyligen genomfördes halvdags informationsmöten i mindre
grupper med alla deltagare i etableringen kring aktiviteten.
Både för hälsoaktiviteten och för matchningsaktiviteten finns grundläggande underlag som kan
användas i den fortsatta dokumentationen av metoderna i fråga. Samarbetet mellan projektaktiviteterna i Hylte och arbetsförmedlingens etableringshandläggare har efterhand utvecklats.
Ett problem har varit avsaknad av och byte av personal hos Arbetsförmedlingen. Detta håller nu
på att förändras och det finns utbyte mellan parterna både kring generella samarbetsfrågor samt
gemensam planering kring enskilda deltagare.
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Laholm
I Laholm genomförs följande utvecklingsaktivitet:
• Metodutveckling i form av utökad samhällsorientering med fördjupning kring föräldraskap,
barns rättigheter, värdegrundsfrågor samt introduktion och tillgång till det lokala föreningslivet
och den lokala studieförbundsverksamheten.
Ovan målsättning uppnås genom en föräldrautbildning, Älskade barn, samt genom en introduktionsutbildning till föreningslivet. Båda aktiviteterna omfattar ett fåtal timmar. Föräldrautbildningen
startade 2016-04-04 och föreningsaktiviteten 2016-10-10.
Den först nämnda aktiviteten bygger på ett koncept som Studiefrämjandet har utarbetat och som
är frekvent använt. Metodiken är således väl dokumenterad. Deltagarna i aktiviteten har i hög
utsträckning uppskattat kursen bland annat för att den har gett dem värdefull information om
familjefrågor men också kring tillgängliga lokala samhällsresurser. Intervjuade etableringshandläggare menar också att kursen för många deltagare har inneburit en ökad kunskap om vad som
krävs för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden.
Det har under lång tid förts diskussioner mellan projektledningen, Arbetsförmedlingens samordnare
samt representanter för projektaktiviteten i Laholm om önskvärdheten av att bredda aktiviteten i
Laholm genom att tillföra en arbetsmarknadsinriktad aktivitet. Detta menar projektledningen är
nödvändigt för att Laholms kommun ska kunna nå de volymmässiga målen för deras medverkan i
projektet. Arbetsförmedlingens handläggare uttalar i intervju också tydligt att det finns ett betydande
behov dels av mer information om arbetsmarknaden och dels fler möjligheter till praktik.
Utvärderingen stöder dessa synpunkter.

Högskolan i Halmstad
Högskolan i Halmstad driver på uppdrag av projektet ett mentorskapsprogram för nyanlända som
startade i september månad. Syftet med aktiviteten är att stödja nyanlända med en studieinriktad
målsättning genom mentorskap för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att de nyanlända ska
kunna skaffa sig en på arbetsmarknaden konkurrenskraftig utbildning på högskolenivå.
Utvärderingen i denna fas av utvärderingsprocessen har inte omfattat uppföljning med de adepter
som nu har mentorer i programmet. Däremot har undertecknad haft kontakt med ansvarig för
verksamheten samt deltagit i uppföljningsträffar med mentorerna.
Programmet är väl organiserat, mentorer och adepter har rekryterats i planerad omfattning och
aktiviteter har inletts. Den information som har fångats upp i utvärderingen genom medverkan i
mentorsträffar i början av november är att mentorerna tycker att det mesta har fungerat bra hittills
och att det har varit personligt utvecklande möten också för mentorerna. Samtidigt framfördes vissa
svårigheter i uppdraget som exempelvis att planera in och genomföra individuella möten och i vissa
fall språksvårigheter. Metodiken i programmet bygger på tidigare genomförda mentorskapsprogram
med en anpassning till det specifika i det aktuella uppdraget.
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Sammanfattande reflektioner kring projektets metodutveckling och samverkan
Projektets aktiviteter har i de flesta fall av olika anledningar inte startat upp som planerat. Dessutom
har huvuddelen av verksamheterna haft svårt att rekrytera tillräckligt med deltagare när de väl har
kommit igång. Detta har som beskrivits ovan påverkat projektets ekonomiska utfall men riskerar
också att påverka projektets resultat och effekter i relation till de övergripande målen.
Påverkande faktorer har av de medverkande projektaktörerna, såväl kommuner som Arbetsförmedling,
angetts vara den resursmässiga överbelastningen i mottagandet av nyanlända. Utvärderingen visar
att både projektledningen och Arbetsförmedlingens samordnare i projektet har fått ägna mycket
tid åt att dels se till att projektaktiviteterna faktiskt haft deltagare och dels att stödja personalen i
aktiviteterna för att få verksamheterna att fungera. I fortsättningen behöver mer av ansvaret för
rekryteringen tas av projektpersonal och etableringshandläggare i samarbete. Samordnaren behöver
tillsammans med projektledningen inrikta sitt arbete på at utveckla samverkan i enlighet med de
förslag som ges i rapporten. Projektledningen behöver kunna ta mer tid i anspråk för de tre övriga
förändringsområdena i projektet. Därför behöver också projektpersonalen i de olika aktiviteterna få
mer stöd av de lokalt aktivitetsansvariga.
Projektledningen har löpande informerat projektets styrgrupp om läget i projektet. Senast vid styrgruppsmöte 2016-09-29 presenterade projektledningen ett underlag kring ekonomi och verksamhet
som indikerade att kraftfulla insatser behövs för att vända den ekonomiska utvecklingen i projektet.
Trots ovan nämnda svårigheter visar utvärderingen att respektive projektaktivitet, som deltagaruppföljningen indikerar, kännetecknas av en hög grad av kvalitet i metoderna. De metoder som utvecklats
är också av olika karaktär och kompletterar Arbetsförmedlingens övriga utbud i olika faser av
etableringsprocessen. Ett viktigt erfarenhetsutbyte kring metoderna har också skett genom de av
projektledningen anordnade nätverksträffarna.
Arbetet med att dokumentera metoderna bär dock fortsätta utifrån bland annat följande punkter:
• Förväntningar på metoderna från målgrupp och samverkanspartners.
• På vilket/vilka sätt metoderna bidrar till att skapa förutsättningar för måluppfyllelse.
• Relevansen i metoderna utifrån variabler som innehåll, språkliga tillgänglighet och pedagogiska
struktur.
• Möjligheterna till anpassning av metoderna utifrån den enskilde individens behov och
förutsättningar.
Samtidigt visar utvärderingen av projektaktiviteterna att det finns en betydande potential i utvecklingen
av samverkan lokalt mellan Arbetsförmedlingens etableringshandläggare, anordnare av svenska för
invandrare, anordnare av samhällsorientering och projektpersonalen både i samordningen av insatser
för enskilda individer och i samverkan verksamhetsmässigt.
I planeringen av insatser för enskilda individer framgår av utvärderingen att många deltagare har
svårt att se den röda tråden i etableringsplanen och de insatser man deltar i vilket i sin tur ofta
bottnar i bristande kunskaper om vilka möjligheter som finns samt en upplevelse av att själv inte
vara delaktig i önskad omfattning.
Samarbetet generellt mellan olika utförare av etableringsinsatser skulle kunna förstärka effekterna
på individnivå genom att verksamheterna kompletterar varandras insatser i högre utsträckning.
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Projektverksamheterna har till exempel möjligheter att bistå Arbetsförmedlingen med att ge deltagarna en bättre överblick över syftet med etableringen, den enskildes ansvar samt vilka olika
möjligheter som olika aktörer förfogar över. De skulle också i samarbete med anordnare av svenska
för invandrare kunna stödja språkutvecklingen hos deltagarna på olika sätt.
Enligt projektledningen pågår även insatser i många kommuner i enlighet med de målsättningar
som projektet har för att samordna resurser mellan olika samhällssektorer. En konferens anordnas
kring detta av projektet 2016-11-25.

Sammanfattning av utvärderingsresultaten
och rekommendationer
Målen för den utlysning inom ramen för vilken projektet Integration halland har beviljats medel är
följande:
”Projekt inom denna utlysning ska förstärka, förbättra och komplettera de insatser riktade till nyanlända
kvinnor och män som utförs inom ramen för etableringsuppdraget. Detta ska uppnås genom utveckling eller
tillämpning av metoder som underlättar de nyanländas etablering på arbetsmarknaden samt genom förbättrad
samverkan mellan relevanta främjandeaktörer.”
Utvärderingen visar att projektinsatserna utgör en väsentlig förstärkning av utbudet av aktiviteter i
etableringsverksamheten. Projektet engagerade 2016-10-31 med 16 procent av de öppet arbetslösa
kvinnorna i etableringsinsatser i Halland samt 10 procent av männen registrerade som öppet arbetslösa. Förstärkningen är särskilt tydlig i Hylte och i Laholm där 64 procent respektive 16 procent av
de öppet arbetslösa deltar i projektaktiviteter. När statistiken fördelas på kön så blir förstärkningen
ännu tydligare. I Hylte deltar 98 procent av de öppet arbetslösa kvinnorna i projektaktiviteter samt
45 procent av de öppet arbetslösa männen. I Laholm deltar 13 procent av de öppet arbetslösa
kvinnorna och 19 procent av de öppet arbetslösa männen i projektaktiviteterna. Andelen projektdeltagare av samtliga inskrivna i etableringsverksamhet i Halland 2016-10-31 var 6 procent,
8 procent för kvinnorna och 5 procent bland männen. Kvinnorna är generellt överrepresenterade
bland projektets deltagare i relation till deras andel av inskrivna i etableringen då andelen kvinnor i
projektet är 49 procent och i etableringsverksamheten som helhet 39 procent.
Ett betydande problem är att den fulla potentialen i projektets möjlighet till volymmässig förstärkning av utbudet av etableringsinsatser inte har utnyttjats fullt ut. Projektledningens redovisning
vid senaste styrgruppsmöte samt genomförda utvärderingsinsatser visar att den uppkomna situationen
kan förklaras av att:
• Aktiviteter på vissa orter inte har startats upp från start av genomförandefasen.
• Uppehåll i verksamheterna har gjorts under sommaren.
• För få deltagare har anvisats till genomförda aktiviteter.
• Deltagare är frånvarande av olika orsaker.
• Vissa aktiviteter är uppbyggda så att de bara genererar ett fåtal timmar som kan
redovisas som medfinansiering.
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Initialt planerade aktiviteter är nu igångsatta förutom i Kungsbacka där utbildning av arbetsplatscoacher ännu inte har startats upp, tio månader efter projektstart. Den bristande måluppfyllelsen i
fråga om aktiviteternas deltagarvolymer samt redovisade deltagartimmar riskerar att påverka både
projektets ekonomi och möjligheterna att uppnå projektets övergripande målsättningar i fråga om att
korta vägen till utbildning och arbete samt att öka andelen personer som efter avslutad etableringsfas
övergår till utbildning och/eller arbete.
Projektets styrgrupp behöver i enlighet med beslut på styrgruppsmöte 2016-09-29 snarast inleda
en dialog med ESF-kontoret kring utvecklingen av ekonomin samt påskynda förstärkningen av
aktivitetsutbudet i Kungsbacka och Laholm. Möjligheter till att åtgärda eftersläpningen av medfinansiering kan finnas i att diskutera förändring av medfinansieringen men framåt måste projektets
volymmål uppnås både av ekonomiska skäl och för att projektet ska kunna uppnå sina övergripande
mål om fler i utbildning och arbete på kortare tid.  Det innebär att projektets budgeterade resurser
behöver användas och att rekryteringen av deltagare fungerar optimalt.
De aktiviteter som genomförs inom projektets ram präglas av hög kvalitet i genomförandet enligt
deltagarnas uppfattningar. Skillnader i uppfattningar finns dock mellan de som upplever att de själva
har valt att delta i aktiviteten respektive de som säger sig delta i första hand för att Arbetsförmedlingen
har bestämt detta. I intervjuerna har deltagarna uttryckt att upplevelsen av den egna valmöjligheten
har påverkats av i vilken utsträckning man generellt har haft möjlighet att träffa sin etableringshandläggare. De som har en bra kontakt med sin etableringshandläggare och litar på hens råd har haft
lättare att ta till sig beslutet om deltagande även om det formellt har byggt på en anvisning.
Utvärderingen visar också att det ofta finns behov av mer grundläggande information kring krav och
eget ansvarstagande för deltagandet i etableringen samt om de valmöjligheter som finns beträffande
aktiviteter som kan leda fram till utbildning och/eller arbete. Detta skulle ge deltagaren i etableringen
större möjligheter att påverka sin process vilket i sin tur skulle påverka motivationen på ett positivt
sätt.
Ovanstående indikerar behov av att ha en dialog kring hur delaktighet och ansvarstagande för den
enskilde individen kan stärkas kan stärkas i samarbete mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen.
Den pedagogiska strukturen och den språkliga tillgängligheten får genomgående goda vitsord i samtliga
aktiviteter. De flesta verksamheterna har arabisktalande språkstöd för att säkra kommunikationen.
I Falkenberg finns mindre inslag av språkstöd vilket deltagarna där uttryckt sig positiva kring då det
krävt att deltagaren skulle anstränga sig för att förstå vilket i sin tur lett till ett lärande också i fråga
om det svenska språket.
Projektdeltagarna uttrycker genomgående att projektpersonalen i samtliga aktiviteter har hög/mycket
hög kompetens. Verksamheterna bedöms av deltagarna i hög/mycket hög utsträckning bidra till att
förbättra möjligheterna till utbildning och arbete. Detta gäller oavsett typ av verksamhet även om
kompetensmatchningsaktiviteten i Hylte där praktik ingår får högst värde i genomförd enkätundersökning.
Undertecknads slutsats om de utvärderade lokala aktiviteterna är att de har hög upplevd kvalitet av
deltagarna. Gruppintervjuer av etableringshandläggare visar också att dessa är nöjda med aktiviteterna.
Personalen i projektaktiviteterna har ett högt engagemang och genomför sitt arbete med hög
professionalitet. De har också fått ett omfattande och kunnigt stöd av projektledningen i utvecklingen
av aktiviteterna.
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Projektaktiviteterna ska komplettera Arbetsförmedlingens utbud samt utbildning i svenska för
invandrare och i samhällskunskap som genomförs på uppdrag av kommunerna. Som angivits ovan
finns behov av projektets insatser. Detta uttalas också av intervjuade etableringshandläggare samtidigt
som det uttrycks ett behov av utökade aktiviteter på de orter där aktiviteten i fråga omfattar ett fåtal
deltagartimmar.
I Kungsbacka behöver utbildningen av arbetsplatscoacher starta och kompletteras med praktikplaceringar i de verksamheter där coacherna finns. Detta skulle kunna ge ett utbud som Arbetsförmedlingen finner attraktivt samtidigt som det ger möjlighet att nå volymmålen i fråga om antal
deltagartimmar. Detta är förslag som projektledningen redan har framfört. Det som nu behövs är
konkreta beslut om snabbt igångsättande av de kompletterande aktiviteterna.
I det fall beslut och konkret handling uteblir så bör styrgruppen överväga beslut om omfördelning av
resurser till ort där de kan komma till användning. Ett sådant beslut får dock inte påverka utvecklingen
av kartläggningsaktiviteten. Denna har högt värde som metod oavsett antalet deltagartimmar som
genereras.
Sedan i vårtas har en diskussion förts i Laholm om breddning av verksamheten där. För närvarande
har verksamheten två ben, familjeutbildning samt introduktion till föreningslivet. Såväl Arbetsförmedlingen som projektledningen har framfört önskemål om att tillföra en tredje verksamhetsdel
som är arbetsmarknadsinriktad. Det finns erfarenheter från Varbergs, Falkenbergs och Hyltes
aktiviteter som skulle kunna tas tillvara i utformningen av en sådan aktivitet i Laholm utifrån de
lokala förutsättningarna. Denna förändring är lika angelägen att få till stånd som den i Kungsbacka
och med samma omedelbara tidsperspektiv.
Kompletteringar av aktiviteterna skulle också kunna ske genom att de befintliga aktiviteterna breddas.
Av intervjuer med deltagare framgår att många deltagare efterlyser mer vägledning. Det framgår
också att en hel del deltagare har en uppfattning om möjligheterna på arbetsmarknaden som inte
bygger på faktisk kunskap. Detta bekräftas i intervjuer med etableringshandläggare som menar att
många deltagare har bristande kunskaper och att man själv på grund av alltför hög arbetsbelastning
inte alltid kan tillgodose dessa kunskapsbehov. Visserligen förmedlas sådan kunskap i flera aktiviteter
men kulle också behöva finnas på andra orter.
En vanlig uppfattning bland intervjuade deltagare i projektaktiviteterna är att man först behöver lära
sig svenska. Detta menar man kräver ett heldagsfokus samtidigt som vissa uppfattar den sammanlagda arbetsdagen som för lång när transporttider med allmänna kommunikationsmedel räknas in.
Erfarenheter i tidigare integrationsprojekt samt i forskning talar däremot för att aktiviteter genomförs parallellt, inte minst för att förkorta vägen till målet. Eftersom lärande innefattar både förmedling av kunskaper och påverkan på attityder och handlingsmönster är det viktigt att en dialog
kring ovanstående ingår i aktiviteterna.
Det framgår vidare att endast en mindre andel har utnyttjat väntetider i asylprocessen för att studera
svenska och att utbildningen i svenska för invandrare för många är det enda verktyget för att lära sig
svenska. För att stödja utvecklingen av det svenska språket bör i aktiviteterna i projektet också ingå
en dialog kring kompletterande verktyg för språkinlärning.
Vanliga uppfattningar om utbildningen i svenska för invandrare är att många har svårt att hantera
den pedagogiska strukturen som förutsätter en betydande andel självständigt arbete samt att man
önskar mer fokus på att kunna prata svenska. Undervisningen stödjer i första hand utvecklingen av
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kompetenser för att läsa och skriva. Dessutom framgår det av intervjuerna att få nyanlända har
kontakter med svensktalande. Insatser behövs i projektaktiviteterna som bygger broar till resurser
som språkcaféer, språkvänner och andra liknande resurser.
Projektet Integration Halland har under perioden 2016-01-01 – 2016-10-31 haft sammanlagt
367 deltagare. Av dessa var 223 personer avslutade 2016-10-31. Som angetts ovan har inte målen i
fråga om volymen deltagare uppnåtts så här långt och det behövs därför insatser för att öka volymen
deltagare i projektet. Andelen kvinnor i projektet har efterhand ökat. Som angivits ovan är andelen
kvinnor i projektet högre än i etableringen som helhet.
Av uppgifter från projektets databas, Accorda, framgår att 13 procent av de avslutade männen har
övergått till reguljär utbildning eller arbete medan endast 5 procent av kvinnorna har gjort det.
Detta kan bero både på olika förutsättningar och på att en del kvinnor har kommit in i etableringen
i en senare fas.
Det som är känt om kvinnornas förutsättningar från intervjuerna är att vissa kvinnor har yrkesarbetat i sitt hemland medan andra har varit hemmafruar. Det finns inga kvantitativa data kring
detta. Statistik från Arbetsförmedlingen visar samtidigt att kvinnor utgjorde 78 procent av de nyanlända i etableringen som var förhindrade att delta i aktiviteter 2016-10-31, huvuddelen för att de
var föräldralediga. Sett till utbildningsnivå så har dock en något större andel av kvinnorna gymnasial
eller eftergymnasial utbildning (67,5 %) i jämförelse med männen (63 %).
Hälften av de som övergått till utbildning eller arbete bor i Hyltebruks kommun. De flesta som har
erhållit ett arbete deltog vid avslutningstillfället i eller hade precis avslutat kursen Min väg till arbete.
Av statistiken från Arbetsförmedlingen kan också utläsas att de arbetssökande i Hylte i relativt hög
utsträckning deltar i program med aktivitetsstöd. En mindre andel är däremot inskrivna i etableringen
som sökande i arbete (5 %).
En gemensam målsättning för samtliga aktivitetsansvariga i projektet Integration Halland är att
under projektperioden utveckla och etablera metoder som underlättar de nyanländas etablering på
arbetsmarknaden. Metoderna ska följas upp och dokumenteras av den som är ansvarig för respektive
aktivitet för att vid behov kunna implementeras i framtida etableringsverksamhet.
Projektets aktiviteter har i de flesta fall av olika anledningar inte startat upp som planerat. Dessutom
har huvuddelen av verksamheterna haft svårt att rekrytera tillräckligt med deltagare när de väl har
kommit igång. Detta har som beskrivits ovan påverkat projektets ekonomiska utfall men riskerar
också att påverka projektets resultat och effekter i relation till de övergripande målen.
Påverkande faktorer har av de medverkande projektaktörerna, såväl kommuner som Arbetsförmedling,
angetts vara den resursmässiga överbelastningen i mottagandet av nyanlända. Utvärderingen visar
att både projektledningen och Arbetsförmedlingens samordnare i projektet har fått ägna mycket
tid åt att dels se till att projektaktiviteterna faktiskt haft deltagare och dels att stödja personalen i
aktiviteterna för att få verksamheterna att fungera. I fortsättningen behöver mer av ansvaret för
rekryteringen tas av projektpersonal och etableringshandläggare i samarbete. Samordnaren behöver
tillsammans med projektledningen inrikta sitt arbete på at utveckla samverkan i enlighet med de
förslag som ges i rapporten. Projektledningen behöver kunna ta mer tid i anspråk för de tre övriga
förändringsområdena i projektet. Därför behöver också projektpersonalen i de olika aktiviteterna
få mer stöd av de lokalt aktivitetsansvariga.
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Trots ovan nämnda svårigheter visar utvärderingen att respektive projektaktivitet, som deltagaruppföljningen indikerar, kännetecknas av en hög grad av kvalitet i metoderna. De metoder som
utvecklats är också av olika karaktär och kompletterar Arbetsförmedlingens övriga utbud i olika
faser av etableringsprocessen.
Samtidigt visar utvärderingen av projektaktiviteterna att det finns en betydande potential i utvecklingen
av samverkan lokalt mellan Arbetsförmedlingens etableringshandläggare, anordnare av svenska för
invandrare, anordnare av samhällsorientering och projektpersonalen både i samordningen av insatser
för enskilda individer och i samverkan verksamhetsmässigt.
I planeringen av insatser för enskilda individer framgår av utvärderingen att många deltagare
har svårt att se den röda tråden i etableringsplanen och de insatser man deltar i vilket i sin tur ofta
bottnar i bristande kunskaper om vilka möjligheter som finns samt en upplevelse av att själv inte
vara delaktig i önskad omfattning.
Samarbetet generellt mellan olika utförare av etableringsinsatser skulle kunna förstärka effekterna
på individnivå genom att verksamheterna kompletterar varandras insatser i högre utsträckning.
Projektverksamheterna har till exempel möjligheter att bistå Arbetsförmedlingen med att ge deltagarna
en bättre överblick över syftet med etableringen, den enskildes ansvar samt vilka olika möjligheter
som olika aktörer förfogar över. De skulle också i samarbete med anordnare av svenska för invandrare
kunna stödja språkutvecklingen hos deltagarna på olika sätt.
Utvärderingen visar både på väl fungerande delar i projektet och på utvecklingsmöjligheter. Framförallt behöver strategierna för att uppnå projektets volymmässiga mål utvecklas men utvärderingen
visar också på möjligheter att utveckla innehållet i utbudet av aktiviteter inom etableringen både
genom ökad samordning och genom utveckling av nya och befintliga projektaktiviteter.

Helsingborg
2016-11-20

Bo Eriksson
Framtidsutbildning AB
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