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Uppgifter om projektet

Integration HallandNamn på projektet 2015-09-01Startdatum

Emma GröndahlKontaktperson för projektet 2018-08-31Slutdatum

0345-18236Telefonnummer

Emma.Grondahl@hylte.seE-post

Per BorgBehörig företrädare

0345-18016Telefonnummer

Emma GröndahlKontaktperson ekonomi

Emma.Grondahl@hylte.seE-post

0345-18236Telefonnummer

Storgatan 8 31480 HyltebrukUtdelningsadress

Storgatan 8 31480 HyltebrukBesöksadress

Organisation

Hylte kommunOrganisationsnamn

212000-1207Organisationsnummer

Primärkommunala verksamheterOrganisationsform

Fler än 200Antal anställda

0345-18000Telefonnummer

vaxel@hylte.see-post

www.hylte.seWebbplats

Storgatan 8 31480 HyltebrukUtdelningsadress

434-4354BankGiro

Per BorgBehörig företrädare för 
organisationen

Arbetsställe/enhet som ansvarar för projektet

19154277CFAR-Nummer

Hylte KommunkontorNamn på arbetsställe/enhet

Storgatan 8 31480 HyltebrukUtdelningsadress

Storgatan 8 31480 HyltebrukBesöksadress

Uppgifter om utlysningen
Insatser för nyanlända - Västsverige : 2015/00072Namnet på utlysningen och 

diarienumret
Programområde 2 - Ökade övergångar till arbeteProgramområde

2.3 Kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska 
komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.  
 

Specifikt mål
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Projektet ska huvudsakligen bedrivas i

Hela landet

Norra mellansverige

Småland och öarna

Övre norrland

Östra mellansverige

Västsverige

Mellersta norrland

Stockholm

Sydsverige

Deltagare

1400Totalt antal deltagare i projektet 588Antal kvinnor 812Antal män

Ålder på deltagare

25-54 55-6415-24

Deltagare i projektet

Anställda

Unga (15-24 år)

Har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång i arbete
Är utanför arbetsmarknaden (mer än 12 månader)

Företagare Verksamma inom ideell sektor

LångtidsarbetslösaNyanlända invandrare

Beskrivning

Beskrivning av projektets genomförande för att nå förväntade resultat och effekter
   
   
Jämställdhets- och tillgänglighetsperspektivet samt icke diskriminering ska säkras i varje del av ansökan   
      - En jämställdhets- och tillgänglighetsanalys ingår i projektets problemanalys   
      - Mål och indikatorer har jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv   
      - Aktiviteterna främjar jämställdhet och tillgänglighet i enlighet med analys, mål, och indikatorer   
      - Projektet följer upp att jämställdhets- och tillgänglighetsmålen nås och om inte åtgärdar detta   
   
I samtliga frågor i ansökan ska perspektiven ovan beaktas.    
   
Kom också ihåg att beakta de krav som ställs i utlysningen när du besvarar samtliga frågor i ansökan.

Bakgrund

Beskriv bakgrund till projektidén.
Projektet har sin bakgrund i den kraftiga ökning som skett under framförallt de senaste åren av antalet asylsökande i Sverige. 
Kommunerna i Halland har under 2013 och 2014 sammanlagt tagit emot 1 946 nyanlända invandrare med PUT. Detta har ställt 
ökade krav på att tillhandahålla bostäder, barnomsorg, socialtjänst, utbildning och andra resurser. Det snabbt ökande antalet 
bosatta i regionen har också ökat behovet av insatser från Arbetsförmedlingen för gruppen nyanlända invandrare eftersom det 
är Arbetsförmedlingen som har huvudansvaret för bosättning och etableringsinsatser i relation till arbetsmarknaden. 
Arbetsförmedlingen är en central aktör i projektet eftersom projektverksamheten ska förstärka, förbättra och komplettera de 
insatser riktade till nyanlända kvinnor och män som utförs inom ramen för etableringsuppdraget.  
 
Hylte är den kommun som i förhållande till sin folkmängd har tagit emot den största andelen nyanlända under 2013 och 2014. 
Detta ledde till att kommunen under våren 2014 startade upp ett projekt benämnt Integration Hylte. Syftet med projektet är att 
stärka beredskap och mottagningskapacitet samt att tillhandahålla nyanlända samhällsorientering genom projektets samverkan 
med berörda aktörer i lokalsamhället. Projektets insatser ska skapa förutsättningar för att fler nyanlända kommer i egen 
försörjning. Projektet Integration Hylte är tänkt att pågå till och med maj månad 2015 och det finansieras med så kallade § 37 
medel från Länsstyrelsen i Hallands län. De aktuella medlen ska förutom att stärka beredskap och mottagningskapacitet 
användas för att främja regional samverkan enligt ovan nämnd paragraf i Förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för 
insatser för vissa utlänningar. 
Projektet Integration Hylte har påvisat att det finns ett stort behov av att utveckla metoder och modeller för integrationsarbetet 
för nyanlända men också att samordning av befintliga resurser i lokalsamhället är viktig. Genom kontakter med övriga 
kommuner i Halland och med Arbetsförmedlingen har Hylte kommun förstått att det också är ett gemensamt behov i länet att i 
bred samverkan mellan olika samhällssektorer förstärka, förbättra och komplettera de insatser riktade till nyanlända kvinnor och 
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män som utförs inom ramen för Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Av denna anledning har samtliga kommuner i 
Hallands län tillsammans med Arbetsförmedlingen kommit överens om att göra en ansökan om medel från Europeiska 
socialfonden inom ramen för utlysningen för Västsverige – ”Insatser för nyanlända” för att driva projektet Integration Halland. 
Hylte kommun kommer att vara projektägare och Arbetsförmedlingen har gjort en avsiktsförklaring om medverkan i projektet 
liksom de samverkande kommunerna. 
 
Ansökan har utarbetats av Hylte kommun i egenskap av tänkt projektägare. Initiativet till ansökan har gemensamt tagits av 
kommuncheferna i de sex halländska kommunerna med avsikten att samtliga kommuner ska samverka med 
Arbetsförmedlingen i genomförandet av projektet.    
Kommunchef i Hylte kommun har i samförstånd med övriga utsett en arbetsgrupp med uppgift att arbeta fram ett underlag för 
ansökan tillsammans med representanter för respektive kommun, Arbetsförmedlingen samt Halmstad högskola. 
Information för att kunna beskriva och analysera behov och problemområden har inhämtats på flera sätt: 
• Workshop med ett antal samverkansparter från de medverkande kommunerna samt från region Halland. 
• Tagit del av slutrapport från förstudien Etablering utan gränser genomförd av Laholms kommun samt 
Arbetsförmedlingen i Laholm. 
• Dialogmöten med representanter för Arbetsförmedlingen och de medverkande kommunerna. 
• Samverkansmöten i Hylte kommun med en bredare grupp av aktörer.  
• Intervjuer av representanter för målgruppen. 
• Genomgång av tillgänglig forskning, rapporter från olika myndigheter samt tillgänglig statistik. 
• Möten i det team som samordnat skrivandet av ansökan. 
 
Informationsinhämtningen har både gett en övergripande bild av situationen i etablerings-verksamheten i regionen och specifik 
kunskap om situationen i respektive kommun. I den aktuella situationen finns både möjligheter och utmaningar. Samtliga 
samverkansaktörer har aktivt tagit del av ansökan och varit delaktiga i dess utformning. 
 
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. 
 
Syftet med projektet är att förstärka, förbättra och komplettera de insatser till nyanlända som utförs inom ramen för 
etableringsuppdraget. Projektet Integration Halland består både av regionala aktiviteter som handlar om att öka samverkan och 
bygga en struktur för lärande och spridning mellan aktörer inom regionen samt delprojekt som sker på lokal nivå med ett 
kontinuerligt lärande samt möjlighet till lärande och implementering. Projektet tar sin utgångspunkt i de utmaningar och 
möjligheter som Halland behöver möta och tillvarata i integrationen av nyanlända invandrare. 
 
En grundtanke i projektet Integration Halland är att en utökad samverkan lokalt och regionalt mellan Arbetsförmedlingen, 
kommunerna, Halmstad högskola, arbetsgivare samt organisationer inom den idéburna sektorn. Tanken är att skapa bättre 
förutsättningar för att möta de utmaningar som finns inom etableringsuppdraget och att ta vara på de möjligheter som 
mottagandet av nyanlända innebär. 
 
På ett nationellt plan är det för tillfället en stor utmaning att skapa förutsättningar för att ta emot de stora volymer asylsökande 
som kommer till Sverige. Volymen asylsökande skapar logistiska problem i flera led som gör att integrationsprocessen stoppas 
upp och förlängs. För närvarande väntar många personer som redan erhållit PUT på bosättning men måste bli kvar på 
förläggning eftersom det är brist på bostäder i många kommuner. Kommunerna har inte hunnit med att utöka resurserna för 
barnomsorg, utbildningsplatser i svenska för invandrare och annan kommunal service i den takt som varit nödvändig. Detta ger 
upphov till att det också uppstår väntetider innan den nyanlände kan börja delta i etableringsverksamhet. Arbetsförmedlingen 
uppfattar inte heller att deras organisation har tillräckliga resurser för att genomföra sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. 
Projektet Integration Halland kan utgöra en resurs som påtagligt bidrar till att förbättra möjligheterna att ge de nyanlända rätt 
stöd på rätt sätt. 
 
Generella tendensen med en allt större andel äldre i befolkningen innebär både resursmässiga och demografiska utmaningar för 
de halländska kommunerna. I detta avseende kan den ökade invandringen bidra till att möta utmaningen att allt färre i 
yrkesverksam ålder ska försörja fler unga och äldre. 
 
Halland har relativt sett lägre arbetslöshet än de flesta regioner i Sverige samtidigt som det finns ett stort utbud av arbetskraft 
och en god tillväxt av småföretagande som skapar nya arbeten. Inom vissa branscher och yrken är det dock svårt att hitta 
kompetenta medarbetare till de halländska företagen. I detta avseende finns en stor möjlighet i att snabbt ta tillvara den 
högskolekompetens som en dryg tredjedel av de nyanlända som för närvarande är i etableringen har. Arbetsförmedlingen gör i 
sin återrapportering till regeringen för 2014 bedömningen att invandringen är en nödvändighet för att trygga den framtida 
arbetskraftsförsörjningen. 
 
Mångfald kan vara en viktig utvecklingskraft på flera sätt. Det är genom forskning känt att verksamheter med personal som tillför 
olika värden genom att man har olika bakgrund, utbildning och erfarenheter samt att det bland personalen finns både män och 
kvinnor, personer i olika åldrar och med olika förutsättningar, presterar bättre än verksamheter med en alltför homogen 
personalstyrka. Idag är Sverige ett land där många medborgare är födda i andra länder och andra kulturer vilket är berikande för 
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samhället i stort men också innebär att efterfrågan på varor och tjänster har en annan sammansättning än tidigare. Detta har 
gett upphov både till att befintliga verksamheter har breddat sitt utbud och till att nya företag etablerats. En betydande andel av 
de nyanlända har varit företagare i sina hemländer och har potential att utveckla företag även i Sverige om rätt stöd ges. Att 
människor från olika länder med erfarenheter av olika branscher bosätter sig i Sverige kan också innebära möjligheter för de 
halländska företagen att knyta resurser till sig som kan medföra etablering på en global marknad.  
 
Samtidigt framgår tydligt av den analys som föregått projektansökan att det är viktigt att de aktörer som medverkar i projektet 
arbetar för att: 
 
• Korta vägen till introduktionsinsatser inom etableringen. 
• Främja lika möjligheter till utbildning och arbete oavsett kön. 
• Främja hälsa och goda livsvillkor för målgruppen. 
• Att förbättra varje individs förutsättningar för utbildning och arbete i målgruppen nyanlända utifrån en helhetssyn på 
dennes behov. 
• Förbättra resultaten i övergång till utbildning eller arbete efter genomgången etableringsperiod. 
 
Projektets utformning har påverkats såväl av ovan beskrivna möjligheter och utmaningar som av betydelsen av en gemensam 
insats i regionen för projektets målgrupp utifrån följande tanke uttryckt i den regionala tillväxtstrategin: ”För att en region ska 
utvecklas krävs det att olika aktörer medverkar och samverkar. Aktörer som utifrån var och ens roll och förutsättningar tar 
ansvar för och arbetar mot gemensamma mål på ett långsiktigt och systematiskt sätt.”

Beskriv projektets problemanalys kopplad till de regionala/nationella utmaningar som finns i utlysningen.
För att få en bild av på vilka sätt ett regionalt samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingens etableringsverksamhet och de sex 
kommunerna skulle kunna förstärka, förbättra och komplettera de insatser riktade till nyanlända kvinnor och män som utförs 
inom ramen för etableringsuppdraget så har arbetsgruppen inhämtat information framförallt på följande områden: 
 
• I vilken utsträckning och med vilken kvalitet får kvinnor respektive män i målgruppen del av insatser inom ramen för 
etableringsuppdraget samt genom kommunernas verksamheter?  
• I vilken utsträckning och på vilka sätt är arbetsgivare, den idéburna sektorn och boende i de halländska kommunerna 
involverade i integrationsprocessen? 
• I vilken utsträckning och på vilka sätt samordnas aktiviteter mellan aktörer från olika sektorer? 
• Vad genererar de insatser som görs av olika aktörer för att underlätta de nyanländas etablering i det svenska samhället 
och på arbetsmarknaden för effekter och varför? 
• Vilka faktorer påverkar de nyanländas förutsättningar för att delta i etableringsinsatser och för att kunna ta till sig och 
ha nytta av de insatser som de erbjuds? 
• I vilken utsträckning deltar nyanlända i utbildning eller har en anställning efter etableringsperiodens slut? Varför ser 
situationen ut som den gör?  
• I vilken utsträckning och på vilka sätt tillvaratas de nyanländas resurser? Vilka faktorer påverkar? 
• Finns skillnader i vilket stöd som målgruppen får samt i vilken utsträckning de nyanlända lyckas etablera sig som kan 
relateras till kön, funktionsnedsättning och/eller diskriminering? 
 
En grundläggande slutsats av den analys som gjorts utifrån insamlat informationsmaterial är att det tar lång tid för nyanlända att 
etablera sig på arbetsmarknaden. Det finns också skillnader sett till kön och födelseland.  
Det finns betydande skillnader i arbetsmarknadstillhörighet när man jämför arbetskrafts-tillhörighet, sysselsättning och 
arbetslöshet mellan inrikes respektive utrikes födda samt mellan män respektive kvinnor: 
 
Utrikes födda kvinnor har det lägsta relativa arbetskraftstalet (står till arbetsmarknadens förfogande). Skillnaden i förhållande till 
inrikes födda kvinnor är hela 6 procentenheter. Utrikes födda män har ett relativt arbetskraftstal i nivå med inrikes födda män. 
Andelen sysselsatta bland utrikes födda män är högre i jämförelse med utrikes födda kvinnor men lägre i förhållande till både 
inrikes födda män och kvinnor. Arbetslösheten bland utrikes födda är generellt högre än bland personer födda i Sverige. År 2013 
var arbetslösheten för utrikes födda kvinnor 15,9 procent jämfört med 6,2 procent för inrikes födda kvinnor. Arbetslösheten för 
utrikes födda män var 16,6 procent och 6,4 procent för inrikes födda män. De nämnda siffrorna avser hela riket men trenderna 
är desamma på regional och lokal nivå. Statistik för riket, för Halland och för de olika kommunerna redovisas i bilaga 2 med 
källhänvisningar. 
 
Den jämställdhetsanalys som gjorts av gruppen nyanlända visar att: 
 
• Kvinnor i jämförelse med män deltar i etableringsinsatser i lägre utsträckning än män samt att kvinnor påbörjar sin 
etablering senare än män vilket framförallt har att göra med brist på barnomsorg. 
• Kvinnor tillhör arbetskraften i mindre utsträckning än män och har lägre sysselsättningsnivå jämfört med män. Männen 
är i något högre utsträckning än kvinnorna arbetslösa. 
• Kvinnor förväntas ta ett större ansvar för barn och familj. 
• Kvinnor respektive män, såväl inrikes födda som utrikes födda, styrs i hög utsträckning av könsstereotypa val av 
yrkesområde.  
 



E
S

F 
A

ns
ök

an
 o

m
 s

tö
d 

20
14

03
19

 v
er

 1
.0

17

Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling

2015/00251
Diarienummer

5(30)Sid

Personer med funktionsnedsättning har lägre sysselsättningsgrad och är i högre utsträckning arbetslösa oavsett om man är född 
i Sverige eller i ett annat land. Av projektets grundläggande problembeskrivning och analys framgår också att det finns flera 
utmaningar för att skapa tillgänglighet till arbetsmarknaden oavsett om den nyanlände har någon funktionsnedsättning eller inte.  
 
• Problem med hälsan dels på grund av migrationsrelaterad stress och traumatiska upplevelser före eller under flykten 
från hemlandet och dels på grund av påfrestningar i samband med asylprocessen och väntan på bosättning. 
• Svårigheter att utveckla sina kunskaper i svenska språket. 
• Svårigheter att förstå den svenska kulturen, det svenska samhället samt den svenska arbetsmarknaden samt vilka 
förutsättningar som behövs för att integreras i samhället och att skapa en ingång till arbetsmarknaden. 
 
Analysen av de nyanländas resurser på utbildningsområdet visar att det finns en lika hög andel lågutbildade med endast 
förgymnasial utbildning, 37 procent, som högutbildade med eftergymnasial utbildning bland de som deltog i 
etableringsverksamhet i Halland i februari månad 2015. Av intervjuer med personal och nyanlända framgår att dessa två 
grupper har olikartade stödbehov i integrationsprocessen. Det finns också en risk för att trösklarna till arbetsmarknaden blir 
högre för den lågutbildade gruppen genom att det har blivit en mindre arbetsmarknad för individer och grupper med låg 
utbildning. Personer utan gymnasieutbildning har betydligt lägre förvärvsfrekvens än genomsnittet. Samtidigt finns ett ökande 
behov av arbetskraft med eftergymnasial utbildning både nationellt och regionalt. Enligt SCB och Arbetsförmedlingen kommer 
hela sysselsättningsökningen på arbetsmarknaden under 2015 att avse personer med eftergymnasial utbildning. Därför är det 
synnerligen angeläget att snabbt ta tillvara de högutbildades resurser genom att korta vägen till arbetsmarknaden för dessa 
medan de lågutbildade behöver mer långsiktiga insatser för att skapa hållbara lösningar. 
 
Analysen visar också att det behövs en bättre matchning mellan arbetsmarknad och utbildning. Genom den stora volymen 
nyanlända i etableringen har det inte funnits utrymme för Arbetsförmedlingen att i den utsträckning som skulle behövts arbeta 
med aktivt uppsökande verksamhet riktad till arbetsgivare för att genom praktik och olika former av lönesubventioner underlätta 
inträdet på arbetsmarknaden för de nyanlända. De i projektet deltagande kommunerna har påpekat betydelsen av validering av 
kunskaper. Enligt de uppgifter som kommit fram i analysen så finns en hel del valideringsverktyg men de används inte alltid. 
Samtidigt finns behov av att utveckla fler valideringsverktyg. Arbetsförmedlingen kommer att arbeta med detta i ett internt 
projekt. Andra insatser som de i projektet berörda aktörerna anser vara viktiga att utveckla är olika former av stöd i övergången 
till arbetsmarknaden som fördjupad kartläggning och vägledning, praktik med olika syften samt kvalificerat stöd i enlighet med 
metoder för Supported Employment för en del av målgruppen.  
Det har av intervjuer med berörda framgått att det finns en omfattande ohälsoproblematik bland de nyanlända vilket också har 
bekräftats med statistiska data. Enligt rapporten Hälsa och integration (Länsstyrelsen Hallands län 2012) visar aktuell forskning 
att flyktinginvandrare i Sverige har en sämre hälsa än resterande delen av befolkningen. Flera studier som refereras i rapporten 
visar att ”En stor del av de flyktingar som kommer till Sverige har i sina hemländer upplevt mycket skrämmande situationer och 
elände i samband med krig, politiskt våld, förföljelser och tortyr. Dessa upplevelser kan ofta leda till att den drabbade personen 
utvecklar posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).”  
 
I utvecklingsstrategin för Halland sägs att ”För att en region ska utvecklas krävs det att olika aktörer medverkar och samverkar. 
Aktörer som utifrån var och ens roll och förutsättningar tar ansvar för och arbetar mot gemensamma mål på ett långsiktigt och 
systematiskt sätt.” 
 
Samverkan mellan de offentliga verksamheterna regleras i lokala överenskommelser kring etableringen. Därutöver behöver 
samverkan, enligt genomförd analys, breddas för att ta tillvara resurser inom olika samhällssektorer. Det är inte tillräckligt med 
de offentliga verksamheternas insatser för att kunna skapa en kvalitativ introduktion i det svenska samhället och på 
arbetsmarknaden. 
 
Av den information som erhållits från de nyanlända själva framgår tydligt att man upplever en stor brist i fråga om social 
inkludering och att man har svårt att orientera sig i det svenska samhället. I flera kommuner finns behov av att skapa nya 
mötesplatser där nyanlända invandrare kan träffa infödda kommuninvånare. Detsamma gäller behov av att få tillgång till den 
information man behöver från de offentliga organisationerna på ett ställe. Vissa kommuner har medborgarkontor där sådan 
information kan erhållas. Det finns även behov av att få information på sitt eget modersmål innan man har hunnit lära sig 
svenska.

Vilka relevanta erfarenheter/kunskaper finns det inom området?
Sverige har stora utmaningar att hantera både för att förkorta vägen till utbildning och arbete och för att göra det möjligt för 
utlandsfödda att överhuvudtaget integreras på utbildnings- och arbetsmarknadsområdet. 
När integrationspolitiken i över 30 länder rankas i det flerdimensionella Migration Policy Index (MIPEX) hamnar Sverige i topp 
enligt en studie från Institutet för Framtidsstudier (På jakt efter framgångsrik arbetslivsintegrering, forskningsrapport 2013/1, 
Temagruppen integration i arbetslivet). I samma rapport konstateras dock senare att: ”Samtidigt som den svenska 
integrationspolitiken hamnar i topp i internationella jämförelser, är sysselsättningsgapet mellan in- och utrikesfödda på den 
svenska arbetsmarknaden större än i de flesta europeiska länder. Även om sysselsättningsgraden ökar med vistelsetid, kvarstår 
ett betydande gap till den inrikesfödda delen av befolkningen även 25 år efter invandringstillfället” (Segendorf& Teljosou, 2011:5; 
Nekby, 2003, le Grand m.fl., 2013).  
 
Av rapporten Integration – etablering på arbetsmarknaden (SCB 2014) framgår att det tar tid att skaffa ett arbete när man flyttar 
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till ett annat land. Under den första tiden studerar man språket och eventuellt behöver utbildningen från hemlandet kompletteras 
för att passa den svenska arbetsmarknaden. Av den anledningen är förvärvsfrekvensen för kvinnor och män relativt låg under 
den första tiden i Sverige. Av den ovan nämnda rapporten, som baseras på en studie av etableringsprocessen för kvinnor och 
män som invandrade under åren 1997-1999 och som då var i åldern 20-49 år, framgår att den grupp som hade lägst 
förvärvsfrekvens under den första tiden var kvinnor som kommit till Sverige som flyktingar eller anhöriginvandrare. Under de 13 
år som studien omfattar ökade sedan förvärvsfrekvensen från 20 procent till 60 procent för dessa kvinnor. Av män som 
invandrat som flyktingar förvärvsarbetade under den första tiden cirka 33 procent. Deras förvärvsfrekvens ökade under 
mätperioden till 60 procent för flyktingar och 70 procent för anhöriginvandrare. 
I de flesta andra europeiska länder är andelen män med kort vistelsetid som har arbete mer än tio procentenheter högre än i 
Sverige. Även för kvinnor är sysselsättningsgraden generellt lägre i Sverige än i andra europeiska länder. De mest betydande 
påverkansfaktorerna för att Sverige har lägre sysselsättningsgrad för invandrare än andra europeiska länder är att Sverige har 
en större andel flyktinginvandring samt att en stor del av anhöriginvandringen sker från länder med låg kvinnlig förvärvsfrekvens. 
Sysselsättningsnivån i Sverige bland kvinnliga invandrare med mer än 10 års vistelsetid är dock högre och ofta mycket högre 
jämfört med andra europeiska länder. 
 
Kunskaper i svenska språket betraktas ofta som en viktig förutsättning för integration. Skolinspektionen har bland annat i en 
kvalitetsgranskningsrapport, (2010:7) Svenskundervisning för invandrare – en granskning av hur utbildningen formas efter 
deltagarnas förutsättningar och mål, påpekat att kommuner generellt behöver förbättra undervisningen inom följande områden: 
 
• Individuell kartläggning och studieplanering behöver påverka utbildningens utformning i större omfattning. 
• Undervisningen behöver i större utsträckning utgå från individens erfarenheter, intressen och mål. 
• Möjligheten för deltagarna att påverka utbildningens utformning behöver stärkas. 
• Uppföljnings- och utvecklingsarbetet behöver stärkas och inbegripa individualisering och studerandes möjligheter att 
påverka. 
• Samverkan mellan sfi, andra kommunala instanser och Arbetsförmedlingen behöver stärkas. 
 
Inom plattformen MILSA (Migration och Hälsa) sker ett tätt samarbete mellan forskare och praktiker i syfte att generera en 
gemensam kunskaps- och metodutveckling för en hälsofrämjande och inkluderande etablering. Utgångspunkten för arbetet som 
sker inom MILSA är att ”hälsa är en förutsättning för nyanlända flyktingars möjligheter till delaktighet och etablering i samhället”. 
Att beakta hälsa är enligt MILSA:s undersökningar en förutsättning för att skapa en fungerande intergrationsprocess. En 
utmaning är att upptäcka, dokumentera och erbjuda relevant stöd för eventuell ohälsa under migrantens fortsatta vistelse i 
Sverige. Detta är relevant då hälsoproblem så som migrationsrelaterad stress och PTSD i många fall inte framgår under 
individens initiala tid i Sverige utan tydliggörs ofta först när individen påbörjar aktiviteter inom ramen för etableringsuppdraget.  
En viktig slutsats i relation till hälsoperspektivet är att flera kunskapskällor gör det gällande att etableringsprocessen så som den 
är organiserad idag förutsätter en fungerande individ. Så är dock inte fallet i en betydande andel av fallen. 
 
I rapporten Ohälsan tiger inte still – En kartläggning av hinder för integration i arbetslivet publicerad av Temagrupp Integration i 
arbetslivet konstateras att en större andel utrikesfödda står utanför arbetsmarknaden på grund av långvarig sjukdom i jämförelse 
med inrikesfödda. I rapporten reflekterar författarna kring att ohälsan kan vara kopplade till olika typer av händelser så som 
flykten från hemlandet, att personerna levt under stor stress och press innan flykt och att flykten inneburit att vänskaps- och 
familjeband bryts. Även asylprocessen kan innebära omfattande stress och författaren menar att många under asylprocessen 
inte kan eller vågar rota sig. I rapporten Utan hälsa, ingen etablering – hälsans roll i etableringen publicerad av Tema nyanlända 
fördjupas förståelsen av och ursprunget till ohälsa i gruppen utrikesfödda. I denna rapport formulerar sig författarna enligt 
följande: 
”För det första är det inte enbart migrationen utan även tiden därefter som kan vara en riskfaktor för ohälsa. Det kan vara krav 
på prestationer som individen inte kan leva upp till, insatser som fokuseras kring strukturella behov snarare än individens 
förmåga. Det kan också vara själva utformningen av etableringen där individen lämnas få möjligheter att påverka sin situation 
vilket i sig är en riskfaktor för ohälsa.”  
Författarna fortsätter med följande reflektion: 
”För det tredje är insatserna för nyanlända väldigt ofta utformade efter strukturella behov snarare än individuell förmåga. Det 
saknas ibland insikt bland tjänstemän och beslutsfattare om vilka risker för hälsan som de olika etablerings- och 
mottagningssystemen medför.”  
 
En aspekt som också på ett påtagligt sätt påverkar hälsan är det sociala nätverket.  Att leva i ett sammanhang, att få njuta de 
fördelar detta ger och att få dryfta vardagen med likar är viktigt för de flesta av oss. Här är språket en avgörande faktor. En av 
de intervjuade inför ansökan underströk att språkcaféer som genomförs i kommunerna har en tydligt social och också 
förlösande funktion för nytillkomna migranter. En sådan slutsats stämmer väl överens med den forskning som bedrivs på 
Karolinska Institutet av till exempel Solveig Ekblad, legitimerad psykolog och expert på flyktingars psykologiska och psykiatriska 
problem. 
Det sociala nätverket är vidare avgörande för individers möjlighet att nå innanförskap i relation till arbetsmarknaden. I 
avhandlingen Ungdomsarbetslösheten - om övergångsregimer, institutionell förändring och socialt kapital konstaterar Peter 
Håkansson att det sociala kapitalet, det vill säga det sociala nätverket som är knutet till arbetsmarknad eller studier, är den 
största påverkansfaktorn för huruvida en individ når innanförskap i relation till arbetsmarknaden. Detta stöttas av statistik från 
Arbetsförmedlingen som påvisar att 70 procent av alla anställningar kommer till stånd genom sociala nätverk.  
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Som konstaterades ovan är språket av avgörande betydelse för att kunna bygga sociala nätverk. Detta lyfts även i rapporten 
Ändamålsenlighet och resultat i svenskundervisningen för invandrare publicerad av Skolinspektionen (2011). I rapporten lyfter 
författarna perspektivet och menar att språket är av avgörande betydelse för delaktighet i samhället i stort.  
I samma rapport konstateras att det finns en rad relevanta utvecklingsområden gällande sfi-undervisningen, bland annat 
följande: 
• Ett behov av att organisera undervisningen efter individens specifika behov och förutsättningar 
• Att flertalet verksamheter som erbjuder sfi-undervisning präglas av pedagogik för barn och ungdomar, ej för vuxna.  
• Att de pedagogiska verktygen behöver utvecklas. Lärarna behöver hitta nya former för språkinlärning 
 
 
Att behärska språket ses i integrationsprocessen som ett självändamål i sig. Istället berörs detta i litteratur och publikationer som 
ett verktyg för andra processer. Detta berördes kort ovan som ett verktyg för att bygga sociala nätverk och känslan av 
delaktighet. I ett antal utvärderingar och publikationer som rör ESF-finansierade projekt lyfts ytterligare en aspekt: begränsad 
förmåga att tillgodogöra sig mervärdet i arbetsmarknadsinriktade insatser på grund av begränsad språknivå. Detta berörs bland 
annat i publikationen Olikheter och egenmakt publicerad av Temagrupp Integration i arbetslivet enligt följande: 
”Frågan om språk har visat sig vara central. Flera deltagare i projektet hade inte tillräckliga kunskaper i svenska för att utan 
svårigheter tillägna sig verksamheten på ett meningsfullt vis. Exempelvis var tolkning deltagare emellan nödvändig för att 
somliga skulle ha möjlighet att tillgodogöra sig verksamhetens innehåll.”  
Utvecklingsbehoven i utbildningen i svenska för invandrare lyftes under tidigare nämnd workshop som ett centralt 
utvecklingsbehov.

Tillvägagångssätt

Beskriv analys, planering och genomförande samt vad projektets syfte och mål i de olika faserna?
Projektägaren har tillsammans med samverkansparterna bedömt att analys- och planeringsfasen bör omfatta perioden 
2015-09-01 – 2015-12-31. Under ansökningsfasen har en omsorgsfull kartläggning och analys gjorts av målgruppens behov och 
förutsättningar för att kunna etablera sig i samhället och på arbetsmarknaden. Oavsett detta kan det under analys- och 
planeringsfasen finnas behov av att fördjupa detta. 
I ansökan har angetts mål, indikatorer samt förväntade resultat och effekter. Dessa kan under den inledande fasen komma att 
behöva utvecklas ytterligare men utifrån den grund som nu överenskommits. Framförallt kommer projektets syfte, inriktning, 
målsättningar samt förväntade effekter behöva förankras på olika nivåer i de medverkande organisationerna under analys- och 
planeringsfasen av projektets ledningsgrupp. 
De aktiviteter som kommer att genomföras i projektet, dels på regional nivå och dels på lokal nivå, behöver struktureras och 
konkretiseras under den inledande fasen. Detta kommer att förberedas av projektets ledningsgrupp under perioden september – 
november i kontakter med samverkansaktörerna. De projektmedarbetare som ska arbeta i de olika aktiviteterna kommer att 
anställas från 1 december 2015 och då involveras i den operativa planeringen av och förberedelserna för att genomföra de 
lokala aktiviteterna. De aktiviteter som ingår i denna ansökan på regional och lokala nivå är kopplade till förväntade resultat och 
effekter men under analys- och planeringsfasen behöver en detaljerad tids- och aktivitetsplan utvecklas. 
I denna ansökan finns övergripande beskrivningar av hur projektet ska arbeta strategiskt för att påverka medverkande aktörer 
och ordinarie verksamheter. Under analys- och planeringsfasen tas sedan en kommunikationsplan fram under ledning av 
projektets ledningsgrupp. Även arbetet i relation till de horisontella kriterierna har övergripande beskrivits i ansökan. En konkret 
plan för arbetet med principerna för lika möjligheter kommer att tas fram under analys- och planeringsfasen. 
Dessutom kommer beskrivningen av projektorganisationen samt olika aktörers roller att diskuteras och förtydligas liksom 
sammansättningen av projektets styrgrupp.  
Den personal som ska ingå i projektets ledningsgrupp kommer att anställas så snart ett positivt beslut om beviljande av 
projektmedel finns. Projektledare, biträdande projektledare, ekonom och administratör kommer att börja arbeta 1 september. 
Även upphandling av extern utvärderare kommer att ske före projektets start för att möjliggöra att projektverksamheten kan dra 
nytta av denna resurs från projektstart. 
Under analys- och planeringsfasen förväntas projektägaren: 
• Formera en styrgrupp samt förankra styrgruppens centrala roll i genomförandet av projektet. 
• Tidigt sammankalla styrgruppen för att ha en dialog kring ägarskapet av projektet samt hur styrgruppen aktivt kan 
medverka till att projektet når sina målsättningar och förväntade effekter.  
 
Under de inledande tre månaderna förväntas ledningsgruppen: 
• Anställa projektpersonal i samarbete med samverkansaktörerna. 
• Upphandla vissa externa resurser som ska arbeta gentemot målgruppen. 
• Utarbeta rutiner för ekonomi och administration. 
• Genomföra ovan beskrivna insatser som är en förutsättning för att projektet ska kunna fortsätta in i 
genomförandefasen. 
• Informera om samt förankra projektet bland aktörer inom olika samhällssektorer. 
• Undersöka möjligheterna för samt planera det transnationella samarbetet. 
• Etablera projektets lär plattform. 
 
Under december månad behöver ledningsgruppen delta i utvecklingen av de lokala aktiviteterna samt förankra projektets 
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genomförande. 
 
Projektets mål under analys- och planeringsfasen är att: 
 
• Etablera en fungerande projektorganisation. 
• Strukturera samverkan genom att förtydliga syftet med samverkan samt olika aktörers roller och ansvarsområden. 
• Styrgruppen efter förslag från ledningsgruppen ska besluta om budget, projektplan inklusive tids- och aktivitetsplan, 
policy och planering för arbetet med jämställdhet, tillgänglighet och lika möjligheter, kommunikationsplan samt utformning av det 
transnationella samarbetet. 
 
Projektets genomförandeperiod sträcker sig från 2016-01-01 till och med 2018-08-31 men innefattar en avslutsfas på två 
månader. Det betyder att aktiviteter riktade till målgruppen kommer att genomföras fram till och med 2018-06-30. 
 
Som tidigare beskrivits kommer projektet att innefatta aktiviteter dels på regional nivå och dels på lokal nivå. Under 
genomförandefasen ska projektet arbeta för att uppnå effekter på strukturell nivå, organisatorisk nivå och på individnivå.  
 
Gemensamma behov för aktörerna 
Det finns flera gemensamma behovsområden bland de medverkande aktörerna. Dessa beskrivs nedan kopplat till konkreta 
projektmålsättningar. 
Det finns ett stort behov av att samordna samhällets engagemang för att kunna tillvarata de nyanländas resurser. Ett 
gemensamt engagemang från näringsliv, offentlig sektor, den idéburna sektorn, de nyanlända själva och kommuninvånarna 
skulle underlätta integrationen. Det finns en samverkansstruktur utifrån de lokala överenskommelserna men projektets mål är att 
bredda denna samverkan  
Mål: Under projektets genomförandefas ska projektets ledningsgrupp arbeta för att det i varje kommun bildas ett 
samverkansforum utifrån ett brett partnerskap. Detta samverkansforum bör formeras utifrån lokala förutsättningar och behov 
men har som syfte att skapa en så bred resursbas som möjligt för att komplettera Arbetsförmedlingens insatser i etableringen.    
Ett område som alla berörda aktörer har tagit upp i dialogerna kring ansökan är också ambitionen att arbeta för en jämställd 
arbetsmarknad. Det finns en stor medvetenhet om den ojämlikhet som analysen uppvisar relaterat till födelseland, kön och 
funktionsnedsättning. På detta område efterlyser dock de samverkande aktörerna mer kunskap utifrån erfarenhetsutbyte mellan 
varandra, tillförsel av ny kunskap samt möjligheter att reflektera över sitt eget agerande i mötet med målgruppen.  
Mål: Att bidra till att utveckla projektaktörernas förmåga att bemöta målgruppen på ett sätt som genererar lika möjligheter. 
Flera kommuner har idéer om olika former av mentorskap. Halmstad högskola har presenterat ett upplägg för utbildning och 
handledning av mentorer till nyanlända med en studieinriktad målsättning som kommer att erbjudas nyanlända i samtliga 
medverkande kommuner. Genom att en representant för Halmstad högskola ingår i såväl styrgrupp som i projektets lärplattform 
så kommer erfarenheterna från det aktuella mentorskaps programmet att kunna överföras till andra initiativ inom samma 
område. 
Mål: Att stödja de nyanlända som har en studieinriktad målsättning och vill studera på högskolan så att de kan genomföra sina 
studier med gott resultat. 
Det gemensamma lärandet är också ett område som behöver utvecklas i projektet. Förutom att lära om hur man kan skapa lika 
möjligheter i arbetet med nyanlända så har också framgått att det finns behov av ett gemensamt lärande beträffande metoder i 
arbetet. Av denna anledning är ett erfarenhetsutbyte mellan medverkande aktörer en central del i en gemensam lär plattform. 
Det transnationella utbytet är också tänkt att vara en del i lärandet. 
Mål: Att etablera en lär plattform i projektet som kan bidra till att kvalitativt utveckla medverkande aktörers förmåga att ge rätt 
stöd på rätt sätt till målgruppen. 
Ytterligare ett område där det behövs insatser på regional nivå är beträffande validering. I första hand handlar det om att öka 
kunskapsnivån på området. Som nämnts genomförs andra projekt kring detta vars erfarenheter det är viktigt att ta tillvara. 
Mål: Att höja kunskapsnivån beträffande validering för att berörda aktörer ska vara medvetna om vilka möjligheter som finns och 
på vilka områden eventuellt nya verktyg behövs. 
Hur angivna mål ska uppnås beskrivs i metodavsnittet. 
 
Lokala utvecklingsinsatser 
De lokala utvecklingsinsatserna anknyter till de huvudsakliga behovsområden som identifierats i projektet. Eftersom tillgängliga 
ekonomiska medel i den aktuella utlysningen är starkt begränsade och projektägaren har sett det som viktigt att alla kommuner 
medverkar så har det varit nödvändigt att prioritera bland de insatser som skulle behöva genomföras. Detta kan ge ett intryck av 
att det saknas en röd tråd men samtidigt så ger den olika inriktningen av de lokala aktiviteterna dels möjligheter för deltagare 
från flera kommuner att delta en viss kommuns aktivitet och dels så ger utvecklingen av flera metoder samtidigt en bredd i 
lärandet.   
Projektets syfte och mål med de lokala aktiviteterna är att: 
• Förstärka, förbättra och komplettera insatser riktade till nyanlända kvinnor och män som utförs av Arbetsförmedlingen 
inom ramen för etableringsuppdraget.  
• Göra det möjligt för kvinnor och män att delta i introduktionsinsatser på deltid. 
• Höja kvaliteten i kartläggning och vägledning för de personer i målgruppen som har en särskilt sammansatt problematik 
som kräver att insatser genomförs utifrån en helhetssyn på individen och med en högre grad av individuell anpassning av varje 
persons aktivitet. 
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• Förbättra deltagargruppens hälsosituation för att skapa en god grund för att komma ut på arbetsmarknaden 
• Förstärka insatserna avseende samhälls- och arbetsmarknadsinformation. 
• Stödja projektdeltagarnas övergång till arbete genom stödjande insatser som arbetsplats- och kulturcoachning, 
mentorskap, praktik och Supported Employment. 
 
De ovan nämnda insatserna har de gemensamma syftena att: 
• Öka andelen projektdeltagare som ingår i arbetskraften efter att ha deltagit i projektets verksamhet. 
• Minska andelen projektdeltagare som är arbetslösa efter att ha deltagit i projektet. 
Hur detta ska gå till beskrivs i metodavsnittet. Indikatorer anges i avsnittet om uppföljning.

Beskriv målgrupp, samverkanspartner och intressenter och hur projektet kommer att involvera dessa i analys- och 
planeringsfas och genomförandefas.
Den primära målgruppen i projektet 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 erhållit någon 
kommunplacering. Nyanländ är en invandrad person under sin första tid i Sverige. Det är det begrepp som används av 
Arbetsförmedlingen i definitionen av vilka individer som har rätt till insatser under sina första två år i Sverige inom ramen för 
Lagen om Etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Nyanländ definieras här som person i arbetsför ålder (20-64 år) 
samt person i åldern 18-19 år utan föräldrar i Sverige, som har uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande. 
Ovanstående lag omfattar även anhöriga, i samma ålder, som ansökt om uppehållstillstånd inom två år från att personen som 
hen har anknytning till togs emot i en kommun. Den primära målgruppen förutsätts vara delaktig i såväl planering av insatser 
under planerings- och analysfasen som delaktiga i insatser under projektets genomförandefas.  
 
Arbetsförmedlingen ansvarar sedan december 2010 för att samordna etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 
Myndighetens uppdrag är att underlätta och påskynda vägen till arbete eller högre studier och ge förutsättningar för 
egenförsörjning. Arbetsförmedlingen ska tillsammans med personen i etableringsuppdraget upprätta en individuell 
etableringsplan som ska innehålla arbetsförberedande aktiviteter, undervisning i svenska och samhällsorientering. I februari 
månad 2015 fanns 1 238 personer inskrivna i etableringen i Halland. Antalet inskrivna förväntas ligga på denna nivå under 
projektperioden. Projektverksamheten kan komma att engagera deltagare i etableringen före etableringsplanen är fullständig, 
som kompletterande insatser under etableringen samt som överbryggande aktivitet i slutfasen av etableringsperioden. 
Volymen deltagare i etableringen fördelade sig i februari månad 2015 på sätt som framgår av tabell 9 i bilaga 2. Följande volym 
deltagare planeras delta i respektive kommun under projektperioden: 
I Falkenberg beräknas volymen deltagartimmar motsvara 10 heltidsplatser kontinuerligt under hela projektperioden. Deltagarna 
deltar på halvtid under i genomsnitt 6 månader vilket innebär att 100 personer kommer att ha deltagit i verksamheten under 
projektperioden. 
I Halmstad förväntas volymen deltagartimmar att motsvara 10 heltidsplatser kontinuerligt under hela projektperioden. Eftersom 
deltagarna deltar på halvtid och har språkundervisning på den andra halvan så kan 20 personer delta samtidigt. 
Genomsnittstiden för varje deltagare i projektet beräknas till tre månader. Sammanlagt beräknas 240 personer delta på halvtid 
under hela projektperioden.  
 
Volymen deltagare förväntas också i Hylte kontinuerligt vara 20 deltagare på halvtid, vilket innebär 10 heltidsplatser. 
Genomsnittstiden i projektet beräknas till 3 månader. Totalt under hela projektperioden förväntas 240 personer delta i 
verksamheten. 
I Kungsbacka beräknas 20 personer på årsbasis delta i kartläggning under två månader vardera vilket innebär sammanlagt 60 
deltagare under projektperioden motsvarande sammanlagt 4 heltidsplatser.  
I Laholm kommer samtliga nyanlända att ges en förstärkt lokal samhällsinformationsinsats motsvarande 6 heltidsplatser per år. 
Eftersom alla nyanlända berörs kommer den att omfatta sammanlagt cirka 370 personer. 
Varbergs kommun kommer att genomföra deltagaraktiviteter som kontinuerligt motsvarar 4 heltidsplatser. Sammanlagt 
förväntas aktiviteterna i kommunen under projektperioden omfatta sammanlagt 240 personer under projektperioden. 
 
Sekundära målgrupper i projektet kan också sägas vara andra aktörer som blir mottagare av projektets resultat: 
• Arbetsgivare som involveras i olika slags projektaktiviteter med fokus på att motverka diskriminering, verka för 
mångfald och att integrera de nyanlända på arbetsmarknaden. 
• Kommuninvånare som deltar i kulturöverbryggande aktiviteter. 
• Verksamheter inom den så kallade tredje samhällssektorn som möter den primära målgruppen i olika sammanhang 
och som bidrar med sina nätverk. 
• Personal i offentliga verksamheter som får del av projektets metodutvecklande aktiviteter och som delar med sig av 
sina egna erfarenheter och kunskaper till projektet. 
• Transnationella samverkanspartners som deltar i kunskaps- och erfarenhetsutbyte med projektet. 
 
De ovan nämnda aktörerna kommer egentligen både att vara aktiva i projektet och att ha nytta av att delta i det. Det finns också 
andra aktörer som kan komma att bli engagerade i projektet som samverkanspartners, mottagare av projektresultat och 
intressenter. Det kan vara organisationer som högskolan i Halmstad och Campus Varberg, arbetsgivarorganisationer, fackliga 
organisationer, företagsrådgivare som ALMI, Nyföretagarcentrum och Coompanion, studieförbund, Hushållningssällskapet med 
flera.  
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Arbetsförmedlingen ser samverkan som en viktig del i samhällets gemensamma utbud av resurser till nyanlända. Denna 
samverkan regleras i lokala överenskommelser gällande Etableringsuppdraget. En lokal överenskommelse är ett strategiskt 
dokument som ska tydliggöra uppdrag, ansvarsfördelning, roller och rutiner mellan Arbetsförmedlingen och kommunen samt 
andra myndigheter och organisationer såsom landsting/regioner, Försäkringskassan, Migrationsverket och i förekommande fall 
den idéburna sektorn samt näringslivet. Den lokala överenskommelsen ska också utveckla och bidra till en gemensam 
behovsbild och gemensam målsättning gällande insatser för att nå uppsatta mål.  
De nämnda myndigheterna/organisationerna har således dels sina egna ansvarsområden och därmed förenade uppdrag men 
också ansvar för att tillsammans genomföra insatser som är till nytta för målgruppen. Projektet Integration Halland vill 
komplettera denna samverkan med frivilliga åtaganden från näringslivet och från den idéburna sektorn.  
I Halland är etableringsuppdraget uppdelat på de lokala arbetsförmedlingskontoren. Samtidigt har etableringshandläggarna 
gemensam arbetsledning av den sektionschef som har varit delaktig i ansökningsprocessen. Arbetsförmedlingen har för avsikt 
att aktivt delta i analys- och planeringsfasen för att säkra att projektets genomförande kommer att ske på ett sätt som 
kompletterar det arbete Arbetsförmedlingen gör. Som framgår under avsnittet om resurser så har medel avsatts i budgeten för 
att Arbetsförmedlingens etableringshandläggare ska kunna samarbeta med projektet beträffande anvisning av deltagare och 
andra handläggningsfrågor. 
Mottagandet i kommunerna regleras i avtal mellan Länsstyrelsen samt respektive kommun. 
Kommunerna ansvarar bland annat för sfi-undervisning, samhällsorientering samt vuxenutbildning. De personer som har en 
etableringsplan erbjuds 60 timmars samhällsorientering så snart som möjligt efter att etableringsplanen har upprättats. 
Undervisningen i svenska för invandrare regleras av både skollagen och den så kallade vuxförordningen.  
Enligt skollagen är målet för utbildning i svenska för invandrare är ”Att vuxna invandrare ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. 
De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet 
samt att främja sin personliga utveckling. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar.” 
Utbildningen i svenska för invandrare ska bedrivas under hela året och en individuell studieplan ska upprättas för varje elev. I 
flera av de medverkande kommunerna finns kapacitetsproblem som gör att det uppstår väntetid till sfi. Detsamma gäller 
kommunens ansvar för att erbjuda barnomsorg. 
 
Socialnämnden ansvarar för ekonomiskt bistånd i avvaktan på etableringsersättning eller som kompletterande stöd. 
Socialnämnden har också kommunens uppdrag att erbjuda insatser till den som är i behov av stöd och hjälp på grund av social 
relationsproblematik eller funktionshinder. Dessutom ansvarar Socialnämnden i förekommande fall för handläggningen kring 
ensamkommande flyktingbarn. 
 
Hylte kommun kommer att vara projektägare. Det innebär att kommunen är ytterst ansvarig för att projektet genomförs i enlighet 
med ansökan samt för projektets ekonomi. Europeiska socialfonden ställer krav på ett aktivt ägarskap för att ansökan ska 
beviljas. Projektet ska bidra till de mervärden och innovativa lösningar som beskrivs i denna ansökan. Hylte kommun har för 
avsikt att ta på sig ett aktivt ägarskap för projektet i samverkan med Arbetsförmedlingen, de sex kommunerna i Halland samt 
högskolan i Halmstad. Detta innebär projektets styrgrupp förväntas bidra till: 
• Ett aktivt ägarskap som präglas av att sätta ramar, följa utvecklingen samt implementera beslut. 
• En professionell styrning där strategiska beslut fattas i samspel mellan projektägaren och projektets 
samverkanspartners. 
Projektägaren kommer att rekrytera en kompetent ledning för projektet som har förmåga att organisera nätverk, driva 
förändrings- och utvecklingsarbete, har erfarenhet från flera samhällssektorer samt förmåga att engagera, motivera och föra 
dialog på projektledningsnivå. 
Projektledarna kommer i samarbete med respektive samverkanspart att rekrytera projektpersonal som är engagerade, 
intresserade av att lära och utvecklas i samverkan med andra samt har professionella förutsättningar för att arbeta i enlighet 
med angivna metoder.

Om målgrupp från programområde 2 planeras delta i projektet, beskriv hur detta ska planeras och genomföras. Hur ska 
anställda och ledning engageras i analys och planeringsarbetet?

Riskanalys

Analysera tänkbara risker i projektverksamheten som kan leda till att önskade resultat och effekter inte uppnås. Beskriv vad ni 
tänker göra om projektet inte når avsedda resultat och effekter eller inte når jämställdhet-, och tillgänglighetsmålet.
Risk Åtgärd
Otillräcklig framförhållning. En projektverksamhet kan vara förenad med ett antal risker 

som påverkas av olika faktorer. En del av dessa har med yttre 
förändringar att göra som projektet inte kan påverka, till 
exempel konjunkturella förändringar på efterfrågan av 
arbetskraft eller förändringar i arbetsmarknadspolitiken och 
dess regelsystem. I detta avseende är det viktigt att 
samverkande organisationer är lyhörda för vad som händer i 
omvärlden genom att ha en bra omvärldsbevakning så att 
verksamheten är informerad om förändringar som påverkar 
samverkansparternas arbete. Därför uppmanas alla 
medarbetare att vara lyhörda för detta.  
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Risk Åtgärd
De huvudsakliga riskfaktorerna torde ha med själva 
projektverksamheten att göra. Syftet med att göra riskanalyser 
är att kunna vara proaktiv och att skapa handlingsberedskap 
för att förebygga och hantera risker. Därför är det viktigt att 
kontinuerligt uppdatera riskanalysen. För att skapa underlag 
för bedömningarna i riskanalysen är det då också viktigt att ha 
ett fungerande uppföljningssystem så att rapporter regelbundet 
kan tas fram om genomförda aktiviteter samt hur 
verksamheten ligger till i resultathänseende. Resultaten i 
relation till samtliga i denna ansökan angivna målsättningar 
kommer att analyseras månadsvis. Detta ger möjligheter att 
snabbt vidta åtgärder i det fall avvikelser skulle förekomma.

Att samverkan inte fungerar på ett organisatoriskt plan och/eller 
att projektorganisationen inte genomsyras av det höga 
engagemang som krävs för att kunna nå projektets förväntade 
resultat och effekter.

För att skapa hållbarhet och långsiktighet i en 
utvecklingsprocess finns det flera aspekter att beakta. Enligt 
en figur som presenteras i boken Lärande utvärdering 
(Svensson, Brulin, Jansson och Sjöberg, 2009) kan 
verksamma faktorer i en utvecklingsprocess som präglas av 
långsiktighet och hållbarhet illustreras enligt följande: 
 
Se bilaga 9. 
 
Enligt ovan redovisad figur skapas en hållbar och långsiktig 
utvecklingsprocess genom fyra komponenter:  
• Ett aktivt ägarskap som präglas av att sätta ramar, följa 
utveckling och implementera beslut.  
• En professionell styrning där strategiska beslut fattas i 
sampel mellan projektägare och projektets 
samverkanspartners.  
• En kompetent ledning som innehar kompetens inom att 
organisera nätverk, engagera, motivera och föra dialog på 
projektledningsnivå. 
• Engagerade deltagare som prövar idéer samt genomför 
förändringar – i detta fall medverkande projektpersonal och 
personal hos samverkansparter. 
 
Som figuren illustrerar hör dessa delar ihop och är beroende 
av varandra. Komponenterna kan därför inte ses, förstås och 
beaktas fristående av varandra.  
För att minimera riskerna på detta område behöver projektet 
hög kompetens på alla nivåer i organisationen för att lyckas 
uppnå förväntade resultat och effekter samt att de metoder 
som visat sig fungera kan implementeras i de reguljära 
verksamheterna. 
I projektets styrgrupp behöver finnas strategisk kompetens i 
styrnings-, förändrings- och utvecklingsarbete inom ramen för 
projektverksamhet. Dessutom är det viktigt att det redan från 
början finns en plan för att ta tillvara och implementera 
projektets erfarenheter i de reguljära verksamheterna. 
Projektverksamheten behöver ha en stark ledningskompetens. 
Därför är rekryteringen till dessa tjänster av stor betydelse 
varför kompetensprofiler behöver utarbetas för tjänsterna 
direkt efter ett eventuellt positivt beslut på aktuell ansökan. 
Samtlig personal som arbetar i projektet bör ha erfarenhet av 
att ha arbetat med integration av nyanlända samt ha god 
kännedom om olika aktörers ansvar och roller i 
flyktingmottagandet. Projektledare och biträdande 
projektledare behöver tillsammans ha förmåga att organisera 
nätverk, driva förändrings- och utvecklingsarbete i projektform, 
kunna arbetsleda personal samt engagera, motivera och föra 
dialog på projektledningsnivå. Projektledningen bör utgöras av 
en man och en kvinna och tillsammans behöver de ha goda 
kunskaper i jämställdhetsintegrering, tillgänglighetsfrågor och 
om likabehandling. 
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Risk Åtgärd
Den externe utvärderaren bör ha sakkompetens, vara utbildad 
följeforskare, ha erfarenhet av att arbeta i enlighet med 
metoden Lärande teoribaserad utvärdering, behärska en bred 
meny av utvärderingsverktyg, kunna beskriva och analysera 
resultat och effekter utifrån förändrings- och utvecklingsteori 
samt ha god förmåga att återföra utvärderingsresultaten i 
dialog med projektets aktörer.

Otillräckligt eller varierande inflöde av deltagare. Av tidigare erfarenheter är det känt till exempel att inflödet av 
deltagare kan variera från tid till annan. Detta kan förebyggas 
genom att ha en god planering tillsammans med 
Arbetsförmedlingen för anvisning av deltagare samt att ha 
rutiner för hur inflödet ska kunna hållas på en fungerande nivå. 
Projektet har också avsatt en projektmedarbetartjänst med 
uppgift att samordna deltagaranvisningar, uppföljningar och 
avslut i samarbete med respektive kommun. I de fall volymen 
deltagare blir för hög eller för kan detta snabbt kunnat åtgärdas 
genom kontakter mellan verksamhetsansvariga och 
Arbetsförmedlingen.  
 
Ett annat förhållande som har med volymen deltagare att göra 
är att kvaliteten i insatserna kan påverkas om antalet deltagare 
blir för högt i relation till bemanningen eftersom personalen då 
får för lite tid till varje deltagare. Detta motverkas av ett 
närvarande och adaptivt ledarskap samt en stödjande 
administration. Förutom det databaserade 
uppföljningssystemet bör projektverksamheterna också 
utarbeta kvalitetsrutiner för de olika arbetsprocesserna vilket 
säkrar kvaliteten och gör att ledningen kan reagera på 
avvikelser.

Förväntade resultat och effekter uppnås inte. För att säkra måluppfyllelsen i relation till de i projektet 
formulerade målen så kommer ledningsgruppen kontinuerligt 
att analysera resultatsiffrorna samt vara lyhörd för vad 
personal och deltagare uppfattar sker i verksamheten för att 
snabbt kunna identifiera behov av förändringar i metod, 
organisation eller andra strukturer. Eftersom projektets 
målsättningar också har fokus på jämställdhet, tillgänglighet 
och icke diskriminering samt att projektet Integration Halland 
strävar efter att ha lika hög tillgänglighet, lika hög kvalitet och 
lika väl anpassad verksamhet oavsett kön så kommer de 
resurser som avsatts specifikt för att säkra måluppfyllelsen på 
dessa områden att bli mycket viktiga för att skapa rätt 
förutsättningar i hela personalgruppen.  
 
En annan förutsättning är att ha kompetenta medarbetare med 
olika kunskaper och erfarenheter och att få dem att verka mot 
samma mål. Även på detta område är ledning och 
administrativt stöd av betydelse men också personalens 
möjligheter att vara delaktiga och att verka i en stimulerande 
arbetsmiljö. Därför är personalfrågor av olika slag, alltifrån 
rekrytering till vidareutbildning, viktiga att uppmärksamma i 
organisationen.  
 
Ett annat strategiskt viktigt område är hur samverkan med våra 
samverkansparter fungerar.  
För att förebygga problem i fråga om samverkan så kommer 
projektverksamheten att fästa stor vikt vid att det finns en 
kontinuerlig dialog kring syftet med samverkan, målgruppens 
behov samt samverkansaktörernas olika uppdrag, roller och 
ansvar samt hur detta kan samordnas för att maximera den 
ömsesidiga nyttan till förmån för målgruppen. Alla insatser har 
tydliga ägare för resultaten. 
 
Det är också, som påpekats tidigare, viktigt att från början 
arbeta för hur aktiviteterna ska kunna implementeras. Detta 
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Risk Åtgärd
skapar förutsättningar för förändringen på längre sikt. Genom 
att personal från den ordinarie verksamheten också deltar i 
projektet genom de medfinansierade tjänsterna undviks att 
projektet blir en ö utanför den ordinarie verksamheten. Genom 
att det finns en bred samverkan mellan aktörer från olika 
samhällssektorer skapas förutsättningar för att Integration 
Halland kan nå effekter och resultat inte bara på individnivå 
utan också på organisations- och strukturnivå.

Mål
Förväntande resultat och effekter av projektet.

I utlysningen finns angivet vilka förväntade effekter projekten ska uppnå. Vilka resultat, det vill säga förändring på 
individ-, organisation och projektnivå krävs för att uppnå effekterna?
Enligt Ekonomistyrningsverket (ESV) är en effekt ”en förändring som inträffat som en följd av en vidtagen åtgärd och som 
annars inte skulle ha inträffat.” Vidare använder ESV begreppen prestation och resultat. Med prestationer avser ESV en tjänst 
eller produkt som tas emot av en målgrupp. Såväl prestationer som effekter ses av myndigheten som resultat. Effekter kan 
ibland uppstå i flera led och detta kallas vanligtvis mål-medel-kedja eller effektkedja där en insats leder till en effekt som i sin tur 
leder till en ny effekt. Effektkedjan kan ingå i en beskrivningsmodell som länge har använts i utvärderingsverksamhet, så kallad 
verksamhetslogik eller programteori (se figur i bilaga 1).   
I generella termer handlar projektets inriktning om att säkra goda livsvillkor för de nyanlända. Som redan påpekats påverkas 
detta också av de samlade resurser som samhället kan erbjuda i form av bostäder, skolor, barnomsorg, etableringsinsatser, 
annan offentlig service samt engagemang från arbetsgivare, föreningsliv och kommuninvånarna i gemen.  
• En förväntad effekt av projektet är att aktiviteterna ska bidra till en förbättrad social integration för målgruppen genom 
aktiviteter som mentorskap i olika former, kulturöverbryggande aktiviteter samt förbättrade informationsinsatser till arbetsgivare, 
till kommuninvånare generellt och till de nyanlända specifikt. 
Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för att underlätta etableringen på arbetsmarknaden för nyanlända kvinnor och män. 
Kommunerna ansvarar dock för utbildning i svenska för invandrare, samhällsinformation samt andra utbildningsinsatser. 
Forskning visar att det i genomsnitt tar 7 år för invandrare att få en fast förankring på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens 
verksamhetsrapport till regeringen för 2014 visar att 26 procent hade en anställning eller gick en utbildning 90 dagar efter 
avslutad etableringsperiod. Statistiken från Arbetsförmedlingen indikerar också att det i vissa kommuner av olika skäl tar lång tid 
innan etableringsinsatser påbörjas. Genomgående startar kvinnorna sina etableringsinsatser betydligt senare än männen. 
Dessa siffror visar att det finns behov av både att korta vägen till utbildning och arbete på lång sikt men också att förändra 
ledtiderna i ett kortsiktigt perspektiv. Dessutom behöver effekterna i fråga om utflödet till utbildning eller arbete bli bättre. 
• Projektverksamheten förväntas korta tiden från bosättning i kommunen till dess att etableringsinsatser genomförs. 
Detta kan ske genom att projektverksamheten kompletterar Arbetsförmedlingens insatser i avvaktan på att undervisning i 
svenska för invandrare samt andra reguljära etableringsverksamheter kan komma igång.  
• Projektverksamheten förväntas skapa lika möjligheter för kvinnor och män att påbörja och delta i etableringsinsatser 
genom att erbjuda insatser på halvtid innan familjen har erhållit barnomsorg och både kvinnan och mannen i familjen kan 
påbörja etableringen på heltid. 
• Projektverksamheten förväntas också kunna lindra effekterna av avbrott under etableringsperioden genom att erbjuda 
föräldralediga insatser under föräldraledigheten som kan genomföras med tillsyn av barnen. 
 
Sammantaget är de effekter som projektet kommer att arbeta för att uppnå således dels att korta ledtiden fram till dess att man 
kan påbörja etableringsinsatser och dels att kunna komprimera etableringsperioden samt att undvika att introduktionsprocessen 
avstannar helt vid avbrott. För att förbättra resultaten i fråga om arbetslöshetsnivån samt förvärvsfrekvensen är det av vikt att 
projektverksamheten bidrar till att underlätta etableringen för de nyanlända genom att komplettera Arbetsförmedlingens insatser 
samt genom att utveckla och förbättra till exempel utbildningen i svenska för invandrare, samhällsorienteringen samt insatserna 
för att komma in på arbetsmarknaden. 
• Projektverksamheten förväntas bidra till att öka andelen nyanlända som efter genomgången etableringsperiod deltar i 
reguljär utbildning eller har en anställning. Detta kan ske genom att komplettera Arbetsförmedlingens insatser med fördjupade 
kartläggnings- och vägledningsinsatser, utvidgad samhällsinformation, rustande aktiviteter som friskvård, möjligheter att 
kombinera undervisning i svenska med olika former av praktik, kompletterande valideringsmöjligheter, matchningsaktiviteter 
samt utbildning med inriktning mot företagsamhet i olika former. 
• Erfarenheterna från tidigare genomförda socialfondsprojekt har också påvisat vikten av att utifrån en helhetssyn på 
individens situation kunna erbjuda ett individualiserat stöd i flexibla och tillgängliga former. Detta kommer att vara en ledstjärna 
för projektverksamheten. 
 
Som påpekats ovan påverkas projektverksamhetens sammantagna effekter av i vilken utsträckning projektaktiviteterna kan 
samordnas också med andra aktörers insatser för den primära målgruppen. I detta avseende har projektverksamheten för avsikt 
att aktivt arbeta med samordning av insatser mellan aktörer från olika samhällssektorer. 
• Projektverksamheten ska genom att verka för en maximal samordning av resurser lokalt bidra till att de nyanlända får 
tillgång till offentlig service och stöd av hög kvalitet, ökade möjligheter att möta andra kommuninvånare och tillgång till nätverk 
samt ökade möjligheter till egen försörjning. Detta kommer att ske genom att skapa mötesstrukturer som kan involvera aktörer 
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från olika samhällssektorer – näringslivet, offentlig sektor och den så kallade tredje sektorn. Samverkan i projektet förväntas 
sammantaget förbättra möjligheterna att tillgodose nyanländas behov av stöd och tillvaratagande av deras resurser. I detta 
avseende kan projektet Integration Hylte vara en förebild. 
Förutom ovanstående förväntas projektverksamheten bidra till effekter som kan relateras till Socialfondens horisontella kriterier: 
• Ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. 
• Ökade möjligheter för personer med funktionsnedsättning att komma in i samhället och på arbetsmarknaden. 
• Nolltolerans mot diskriminering. 
• Ökad kunskap om möjligheter med mångfald. 
 
Det har i förberedelserna för projektet framgått att det finns ett stort intresse för att arbeta med alla dessa områden på olika sätt. 
Beträffande jämställdheten handlar detta förutom om att underlätta för kvinnorna att lika snabbt och i lika hög grad som männen 
delta i etableringsverksamhet också till exempel om att genom vägledning påverka val av yrkesområde. Det rör också aktiviteter 
för att tydliggöra hur personal i olika verksamheter bemöter kvinnor respektive män i sitt arbete.  
Flera kommuner är intresserade av att på olika sätt verka för att arbetsgivare ska ta ett större socialt ansvar genom att arbeta 
med olika aktiviteter som ryms inom ramen för begreppet Corporate Social Responsibility (CSR).  
Ytterligare ett område där projektverksamheten vill åstadkomma effekter är i fråga om lärandet.  
• Projektverksamheten ska bidra till att höja den upplevda kvaliteten i etableringsverksamheterna genom att ta till vara 
den kunskap som finns samt att utveckla ny kunskap/nya metoder där så behövs. 
Ovanstående effekter förväntas att nås genom att i projektet utveckla en lärplattform bestående av en inventering av befintliga 
metoder och kunskaper, erfarenhetsutbyte mellan projektaktörerna i workshops, transnationellt utbyte samt tillgång till 
följeforskning. 
 
Sammanfattning av förväntade resultat och effekter på olika nivåer 
På individnivå syftar aktiviteterna till att stärka projektdeltagarnas förmåga och förutsättningar för utbildning och/eller arbetet. Det 
innebär som beskrivs i ansökan att möta utmaningar som hör ihop med framförallt ohälsa, utbildningsnivå, språkkunskaper, kön, 
ålder, funktionsnedsättning samt att man inte är född i Sverige. Formulerade målsättningar är inriktade på att fler i målgruppen 
nyanlända ska kunna ingå i arbetskraften, att sysselsättningsgraden bland projektdeltagarna ska öka samt att färre ska vara 
kvar i arbetslöshet. En förutsättning för det är att projektet bidrar till att förbättra projektdeltagarnas hälsa. En annan förutsättning 
är att projektaktiviteterna bidrar till att bryta social isolering och istället medverkar till att nya nätverkskontakter skapas. Genom 
att komplettera Arbetsförmedlingens insatser skapas möjligheter för fler att komma i egen försörjning efter avslutad 
etableringsperiod.  
På organisations- och projektnivå syftar projektets inriktning och struktur till att förbättra Arbetsförmedlingens och kommunernas 
förmåga att stödja de individer som deltar i etableringsinsatser. Problemanalysen indikerar att det finns såväl kvantitativa som 
kvalitativa förbättringsmöjligheter i de offentliga aktörernas verksamheter. Projektets resurser medför i detta avseende fler 
möjligheter att ge rätt stöd på rätt sätt stöd samt att det skapar förutsättningar för att mildra effekterna av resursbrister som leder 
till långa ledtider i etableringen. Samordningen av resurser från olika samhällssektorer förväntas också bidra till att fler 
nyanlända kan integreras i samhället och på arbetsmarknaden. En viktig effekt av denna samordning förväntas också vara att 
matchningen mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden förbättras som framgår av metodavsnittet. De gemensamma 
regionövergripande aktiviteterna syftar till att påverka projektaktörernas kompetens i frågor som rör jämställdhet, 
funktionsnedsättning samt lika möjligheter. Den lärplattform som kommer att etableras i projektet förväntas påverka kvaliteten i 
arbetet med de nyanlända. Lärandet i projektet förväntas ge långsiktiga positiva effekter i de medverkande organisationerna. 
Sammantaget förväntas ovan beskrivna effekter bidra till en ökad grad av integration i samhället och på arbetsmarknaden för 
målgruppen nyanlända.

Beskriv hur projektets verksamhet och metod kommer att leda till förväntade resultat och effekter. Vilka är mottagare 
av projektresultat? Ange metod och tidplan.
Mottagare av resultat och effekter i projektet är primärt nyanlända invandrare som omfattas av Arbetsförmedlingens 
etableringsuppdrag. Andra mottagare av resultat och effekter är: 
• Europeiska socialfonden. 
• Projektägare, samverkansaktörer samt styrgrupp.  
• Arbetsgivare som involveras i olika slags projektaktiviteter med fokus på att motverka diskriminering, verka för 
mångfald och att integrera de nyanlända på arbetsmarknaden. 
• Kommuninvånare som deltar i kulturöverbryggande aktiviteter. 
• Verksamheter inom den så kallade tredje samhällssektorn som möter den primära målgruppen i olika sammanhang 
och som bidrar med sina nätverk. 
• Personal i offentliga verksamheter som får del av projektets metodutvecklande aktiviteter och som delar med sig av 
sina egna erfarenheter och kunskaper till projektet. 
• Transnationella samverkanspartners som deltar i kunskaps- och erfarenhetsutbyte med projektet. 
 
Ett centralt verktyg för att uppnå förväntade resultat och effekter är olika former av lärande såväl på regional projektnivå som i 
de lokala aktiviteterna. Begreppet lärande avser individens och organisationernas förmåga att lära nytt och lära om. I vid mening 
kan lärande förstås som förändringar av individens kompetens, det vill säga förändringar kan avse såväl kunskaper, 
intellektuella och manuella färdigheter som attityder, sociala färdigheter och personlighetsrelaterade egenskaper (Ellström 
1992). Lärandet har en subjektiv dimension och en utförandedimension. Med den först nämnda avses kunskaper, färdigheter, 
attityder och personlighetsrelaterade aspekter som t.ex. självförtroende, det vill säga olika aspekter av det ”lärande subjektets” 
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kompetens. Utförandedimensionen handlar om subjektets sätt att använda sin kompetens i utförandet av en uppgift, till exempel 
lärande som yttrar sig i form av ett förbättrat arbetssätt eller nya lösningar för att hantera vissa arbetsuppgifter (Ellström 2004). 
Organisatoriskt lärande innebär att det inte enbart är individer som förändras utan hela organisationens beteende kan förändras 
när den blir en lärande organisation (Ellström, 1996).  
Som framgått av beskrivningarna av målsättningarna och de förväntade resultaten och effekterna av projektet så ska projektets 
ledningsgrupp tillsammans med övriga projektaktörer bygga upp en lärplattform som kan leda till förändringar på såväl 
individnivå som på organisatorisk nivå. Det gemensamma lärandet i projektet ska uppnås genom att resurser avsätts för att 
anställda i projektet samt personal som arbetar med projektdeltagarna på medfinansierade tjänster gemensamt ska kunna 
reflektera kring sin praktik/sina erfarenheter i olika former av workshops. Även det transnationella utbytet är ett verktyg i denna 
lärprocess. Gemensamma workshopar kommer att ha fokus på att lära av varandra i första hand när det gäller bemötandefrågor 
och metoder. Anledningen till att bemötandefrågor är centrala har dels att göra med att utvärderingar av tidigare genomförda 
socialfondsprojekt har påvisat att bemötandet är en av de mest centrala påverkansfaktorerna för att åstadkomma positiva 
effekter på individnivå men också projektets målsättningar att lära mer om validering, jämställdhet, tillgänglighet och lika 
möjligheter.  
Hur projektet ska arbeta med de horisontella kriterierna framgår nedan. Detta arbete förväntas leda till att projektdeltagarna 
erhåller en service som är lika tillgänglig, av lika hög kvalitet och lika väl anpassad oavsett vem man är. 
 
Projektet Integration Halland kommer både att tillämpa etablerade metoder och nya metoder i sitt arbete. En metod är enligt 
Svenska Akademins Ordbok (SAOB) ett systematiskt, planmässigt, regelbundet tillvägagångssätt för att lösa en teoretisk eller 
praktisk uppgift i utförandet av ett arbete. I ett bredare perspektiv handlar metod om strategier som bygger på synsätt, 
förhållningssätt och aktiviteter. Dessa strategier kommer att utarbetas gemensamt av samverkansaktörerna under analys- och 
planeringsfasen och kommer sedan att följas upp och utvärderas. Det material som framkommer i uppföljning och utvärdering 
(se beskrivningar nedan) kommer att utgöra underlag för reflekterande dialog mellan berörda projektaktörer under projektets 
genomförandefas. 
Projektets ledningsgrupp är en regional resurs för alla projektaktörer och kommer därför att vara de som i huvudsak initierar och 
strukturerar de projektgemensamma aktiviteterna.  
 
Det kommer också att finnas ett program för mentorskap, Näktergalen, som genomförs av Halmstad högskola. Detta program är 
tillgängligt för deltagare från samtliga medverkande kommuner, aktiviteten beskrivs i bilaga 3. 
 
 
De lokala aktiviteterna 
De medverkande kommunerna kommer att bedriva metodutvecklande aktiviteter inom begränsade områden utifrån vad 
tillgängliga resurser medger. Genom att kommunerna i hög utsträckning medfinansierar med tjänster så kommer ändå ett 
betydande antal personer i målgruppen att beredas möjlighet att delta i aktiviteterna. För att motverka utanförskap samt öka 
graden av social inkludering behövs förändringar i fråga om metoderna för att initiera och stödja individuella 
utvecklingsprocesser samt att de generella stödinsatserna i fråga om rehabilitering, utbildning och övergång till arbete behöver 
kompletteras med individuellt anpassade insatser utifrån ett helhetsperspektiv på individen. 
 
Projektverksamheten i Falkenberg ska inrikta sig mot nyanlända kvinnor i etableringen. Arbetsförmedlingen uppger att kvinnor 
får vänta på att starta sfi undervisning då det är väntetid inom den kommunala barnomsorgen. Det är oftast kvinnorna som i 
målgruppen traditionellt förväntas vara hemma och ta hand om barnen och att mannen blir den i familjen som inledningsvis 
ingår i etableringen. För att hitta lösningar för dessa kvinnor och skapa möjlighet att ingå i sfi och därigenom snabbare komma 
ut i etableringen vill kommunen se över möjligheten att hitta andra vägar än de redan befintliga. Projektet ska skapa tillfällig 
barnverksamhet i avvaktad på kommunens ordinarie barnomsorg för att därigenom ge nyanlända kvinnor samma möjlighet till 
sfi som män har. Genom att använda resurs hos arbetsmarknadsenheten inom kommunen, FAMI, ser projektet möjligheter att 
skapa ett socialt företag. Kvinnor som befinner sig i slutskedet av sin etablering kan ges möjlighet att ingå i detta sociala företag 
där barnverksamhet blir uppgiften. Genom att några kvinnor driver denna verksamhet skapas möjlighet för många nyanlända 
kvinnor att starta sin språkundervisning tidigare. 
Halmstad kommun vill genomföra en förstärkt etableringsinsats i ett tidigt skede av etableringsperioden riktad till ungdomar 
20-24 år som består av följande delinsatser: 
• Effektiv och kvalitativ kartläggning av ungdomens resurser i relation till arbetsmarknaden samt validering av tidigare 
erfarenheter.  
• Skapa förutsättningar för ungdomens känsla av att hen har resurser att klara av olika typer av svårigheter, situationer 
eller val som hen kan komma att ställas inför i etableringsprocessen. Det handlar om att stärka den psykiska hälsan. 
• Upprätta en handlingsplan mot utbildning eller studier. 
• Individuell, personlig och riktad etableringsvägledning utifrån en helhetssyn på individens situation. Denna insats 
omfattar livsvägledning utifrån kasam-metodik, studie- och yrkesvägledning samt arbetsterapeutiska insatser i förekommande 
fall. 
• Stöd i etableringen på arbetsmarknaden. 
 
Den planerade aktiviteten stöder som framgår på flera sätt projektets målsättningar. 
 
Hylte kommun vill bedriva verksamhet inom följande områden: 
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• Kommunen vill använda en modell för fördjupad kartläggning och vägledning som går under benämningen 
Biologdesignern. Det är en modell som kombinerar lösningsfokuserad vägledning med relationsbyggande och vägledning.  
• Ett annat behovsområde som behöver ingå i projektet är friskvård. Många nyanlända har som kartläggningen har visat 
problem med hälsan. En del av dessa problem kan förebyggas med hälsoprofilsbedömningar, information samt olika former av 
friskvårdsaktiviteter. Hylte kommun kommer därför att genomföra en hälsoutbildning som inleds med en hälsoprofilbedömning 
och därutöver består av ett tjugotal aktivitetstillfällen i form av föreläsningar, workshops, diskussioner, interaktiva övningar och 
fysisk aktivitet. Ett träningskort kommer också att ges till de som deltar i hälsoutbildningen.  
• Som ett stöd i etableringen mot den öppna arbetsmarknaden kommer Hylte kommun arbeta med att engagera 
arbetsgivare som mentorer för de nyanlända. En person kommer att arbeta med att engagera arbetsgivare som mentorer och 
även fungera som stöd till både arbetsgivare och adept kring mentorskapet och den praktikplacering som bör ingå i denna. Hylte 
kommun kommer att utbilda denna befattningshavare i metoden Supported Employment. 
 
För att ge kvinnor och män samma möjligheter kommer kommunen att arbeta för delad föräldraledighet. Målsättningen är att 
båda föräldrarna är föräldralediga på 50 procent och deltar 50 procent i etableringsaktiviteter. Detta kan också komma att 
kombineras med ekonomiska stimulanser. Se också bilaga 4. 
Kungsbacka kommun har föreslagit flera intressanta utvecklingsområden men på grund av den begränsade resursramen kan 
inte alla dessa genomföras, se bilaga 5. Den insats som prioriteras för genomförande i Kungsbacka är metodutveckling kring 
analys och åtgärdsprogramför personer inom målgruppen som misstänks ha någon form av inlärningsproblematik vilken kan 
försvåra inträdet och etableringen på en arbetsplats. 
Laholms kommun har också velat genomföra flera personalkrävande insatser. Slutligen har det bestämts att kommunen 
medverkar dels i de gemensamma aktiviteterna och dels genom att anordna en lokal samhällsinformationsinsats för nyanlända 
omfattande två veckors utbildning. 
Varbergs kommun kommer att prioritera att ge alla nyanlända en två veckor lång utbildning i arbetsplatskultur, se vidare bilaga 
6. 
Metoder och tidsplan kommer att vidareutvecklas i analys- och planeringsfasen.

Beskriv hur ni kommer att följa upp projektets resultat och effekter.
Projekt som bedrivs inom ramen för Europeiska socialfonden ska bidra till att uppnå förändringar på individnivå, projektnivå, 
organisationsnivå samt samhällsnivå. Förändringarna ska vara mätbara som prestationer, resultat och effekter. 
Enligt Ekonomistyrningsverkets skrift Resultatindikatorer – en idéskrift (2007) kan indikatorer definieras på följande sätt: 
”Indikatorer används som mått i olika sammanhang. Ofta används indikatorer som mått på resultat i form av förändrade tillstånd 
som en verksamhet är tänkt att bidra till, vilka uttrycks i form av mål på olika nivåer. Resultatindikatorer är mått som kan 
användas i bedömningen av framgång i förhållande till uppställda mål eller policys. En resultatindikator mäter alltid bara en 
avgränsad del av ett mål. Mål som avser önskade förändringar som en insats ska leda till är ofta ganska breda och oprecisa. 
Det kan handla till exempel om ökad tillväxt eller ökad trygghet”. 
Resultatindikatorer kan vara kvantitativa eller kvalitativa. En kvantitativ resultatindikator är en faktauppgift som kopplas till mål 
och som redovisas i termer av ett tal eller en procentsats. Kvalitativa resultatindikatorer som kopplas till mål kan uttryckas i 
kvantitativa termer men det handlar då om så kallade mjuka uppgifter, till exempel värderingar hos målgruppen och hur dessa 
förändras. 
Av utlysningen framgår att det ställs vissa krav på att projektverksamheterna ska leverera information om de indikatorer som 
redovisas i bilaga 1 i Socialfondsförordningen nr 1304/2013. Projektledaren kommer att ansvara för att dessa uppgifter levereras 
till Statistiska Centralbyrån. Förutom att indikatorerna ska levereras till SCB så kommer uppföljningen av indikatorer att vara 
verktyg i uppföljningen och analysen av verksamhetens resultat och effekter.  
För att göra ovanstående leveranser möjliga samt för att kunna följa upp indikatorer i relation till ovan beskrivna målsättningar så 
kommer projektet att behöva ett databasverktyg vilket kommer att inhandlas under analys- och planeringsfasen.  
Följande indikatorer är speciellt viktiga för projektet Integration Halland att kontinuerligt följa upp som tecken på att 
projektverksamheten är på väg att uppfylla sina mål:  
 
• Antalet nyanlända projektdeltagare som skrivs in i projektet fördelat på kön, ålder, utbildningsnivå och förekomst av 
funktionsnedsättning .  
• Antalet nyanlända projektdeltagare som fullföljer projektet fördelat på kön, ålder, utbildningsnivå samt förekomst av 
funktionsnedsättning.  
• Antalet nyanlända projektdeltagare som vid avslut ur projektet erbjuds anställning, fortsatt utbildning, lärlingsplats eller 
praktik fördelat på kön, ålder, utbildningsnivå samt förekomst av funktionsnedsättning. 
• Antalet projektdeltagare som efter avslutad åtgärd studerar, erhåller en kvalifikation, eller deltar i sysselsättning, 
inklusive egenföretagare fördelat på kön, ålder, utbildningsnivå, samt förekomst av funktionsnedsättning.  
 
Uppföljning av ovan angivna indikatorer ska också ske 6 månader efter att deltagaren har avslutats ur projektet. Genom att 
personalen noterar uppgifter som gör det möjligt att ta fram statistik i enlighet med ovan redovisade indikatorer samt att 
personalen i databasen även anger uppgifter om aktiviteter kan projektverksamheten koppla samman aktiviteter och resultat 
vilket i sin tur gör det möjligt att bedöma måluppfyllelse och effekter. Nedan beskrivs hur de i projektansökan angivna målen kan 
knytas till olika indikatorer. 
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Projektets huvudsakliga målsättningar 
De formulerade målen anges kursivt. Därefter redovisas målindikator samt hur resultatuppföljningen ska gå till. 
Under projektets genomförandefas ska projektets ledningsgrupp arbeta för att det i varje kommun bildas ett samverkansforum 
utifrån ett brett partnerskap. Detta samverkansforum bör formeras utifrån lokala behov och förutsättningar. 
Målindikator: Att denna målsättning har uppnåtts i minst hälften av de medverkande kommunerna. 
Resultatuppföljning: Extern utvärderare följer upp i vilken utsträckning målet har uppnåtts samt gör en analys av vilka faktorer 
som har påverkat utfallet positivt respektive negativt. Dessutom bör utvärderingen omfatta en analys av vilka sidoeffekter som 
etableringen av samverkansstrukturen har gett samt värdera och analysera effekterna av samordningsmodellen genom att 
jämföra utfall i en kommun som infört samordningsmodellen med en kommun som inte gjort det. 
 
Att bidra till att utveckla projektaktörernas förmåga att bemöta målgruppen på ett sätt som skapar lika möjligheter. 
 
Målindikator: Personal som har deltagit i lärande aktiviteter med fokus på jämställdhet, tillgänglighet och lika möjligheter ska 
uppleva att de väsentligt har ökat sin förmåga att bemöta målgruppen på ett sätt som ger projektdeltagarna en service som är 
lika tillgänglig, av lika hög kvalitet och lika väl anpassad oavsett kön, funktionsnedsättning eller någon diskrimineringsgrund. 
Resultatuppföljning: Den externe utvärderaren genomföra en enkät med berörd personal samt gör uppföljning genom 
deltagande observation i mötessituationer. Utvärderaren deltar också i workshopar om de horisontella kriterierna. 
 
Att stödja de nyanlända som har en studieinriktad målsättning och vill studera på högskola genom mentorskap så att de kan 
genomföra sina studier med gott resultat. 
Målindikatorer: Att alla platser i mentorskapsprogrammet kontinuerligt utnyttjas. Att minst 80 procent av de nyanlända som 
erhåller en mentor ska fullfölja insatsen och att en lika stor andel ska uppleva att det stöd de har fått väsentligen har bidragit till 
att underlätta deras studier. Att minst 80 procent av adepterna har klarat sina tentamina. 
Resultatuppföljning: Kvantitativ resultatredovisning av platsutnyttjande, studieresultat och resultat av mentorskapet. Kvalitativ 
uppföljning genom extern utvärderare av hur mentorskapet har fungerat samt vilka effekter som uppstått som en följd av 
mentorskapet genom intervjuer med ett urval mentorer och adepter. 
 
Att etablera en lärplattform i projektet som kan bidra till att kvalitativt utveckla medverkande aktörers förmåga att ge rätt stöd på 
rätt sätt till målgruppen. 
Målindikator: Att en lärplattform etableras som innefattar regelbundna läraktiviteter både för projektets personal och för personal 
i de medverkande organisationerna. Att dessa läraktiviteter uppfattas som meningsfulla och att de leder till att kunskapsnivån i 
arbetet med de nyanlända höjs. 
Resultatuppföljning: Följs upp av extern utvärderare genom enkäter och deltagande observation. 
 
Att förstärka, förbättra och komplettera de insatser riktade till nyanlända kvinnor och män som utförs av Arbetsförmedlingen 
inom ramen för etableringsuppdraget. 
Målindikator: Projektet Integration Halland ska kontinuerligt erbjuda insatser till minst 100 personer som omfattas av 
etableringsuppdraget. Insatserna ska av arbetsförmedlingens personal och av deltagarna i projektet upplevas förstärka, 
förbättra och komplettera arbetsförmedlingens insatser. Insatserna ska leda till att 10 procent fler deltagare än vid projektstart 
avslutas till utbildning eller arbete när de har avslutat sin etableringsperiod. 
Resultatuppföljning: Projektet ska kontinuerligt följa upp hur många som får del av insatser inom ramen för projektet samt göra 
noteringar om deltagare och aktiviteter i enlighet med beskrivning ovan. Den externe utvärderaren bör genomföra enkäter/
intervjuer med arbetsförmedlingens personal och med deltagarna om den upplevda nyttan med deltagandet. 
 
Göra det möjligt för kvinnor och män att delta i introduktionsinsatser på deltid i avvaktan på att hinder för att delta i 
etableringsverksamheten fullt ut undanröjes..  
Målindikator: Att detta har gjorts möjligt i minst två kommuner. 
Resultatuppföljning: Den externe utvärderaren bör följa upp att så har skett samt värdera och analysera effekterna av detta och 
göra jämförande studie i kommun där inte denna möjlighet finns.  
 
Höja kvaliteten i kartläggning och vägledning för de personer i målgruppen som har en sammansatt problematik som kräver att 
insatser genomförs utifrån en helhetssyn på individen och med en högre grad av individuell anpassning av varje persons 
aktivitet.  
Målindikator: Att detta har gjorts möjligt i minst två kommuner. 
Resultatuppföljning: Den externe utvärderaren bör följa upp att så har skett samt värdera och analysera effekterna av detta och 
göra jämförande studie i kommun där inte denna möjlighet finns.  
 
Förbättra deltagargruppens hälsosituation för att skapa en god grund för att delta i etableringsverksamheten fullt ut genom att 
genomföra ett hälsoprogram. 
Målindikator: Att detta har gjorts möjligt i minst en kommun. 
Resultatuppföljning: Den externe utvärderaren bör följa upp att så har skett samt värdera och analysera effekterna av detta och 
göra jämförande studie i en kommun där inte denna möjlighet finns.  
 
Förstärka insatserna avseende samhälls- och arbetsmarknadsinformation genom lokala aktiviteter. 
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Målindikator: Att detta har gjorts möjligt i minst två kommuner. 
Resultatuppföljning: Den externe utvärderaren bör följa upp att så har skett samt värdera och analysera effekterna av detta och 
göra jämförande studie i kommun där inte denna möjlighet finns.  
 
Stödja projektdeltagarnas övergång till arbete genom stödjande insatser som arbetsplats- och kulturcoachning, mentorskap, 
praktik och Supported Employment genom lokala aktiviteter. 
Målindikator: Att detta har gjorts möjligt i minst två kommuner. 
Resultatuppföljning: Den externe utvärderaren bör följa upp att så har skett samt värdera och analysera effekterna av detta och 
göra jämförande studie i kommun där inte denna möjlighet finns.  
Ovan angivna målsättningar och indikatorer kommer att utvecklas under analys- och planeringsfasen.

Beskriv hur ni kommer att utvärdera projektets resultat och effekter. Ange tidplan och form för avrapportering.
Uppföljning och utvärdering har båda viktiga funktioner i projekt inom Europeiska socialfonden.  
Utvärderingen av projektet har enligt Europeiska socialfonden flera syften: 
• Bidra med välunderbyggd kunskap till projektledningen om projektets utveckling samt till projektägare/styrgrupp om hur 
resultaten kan användas/integreras i medverkande organisationers eller andra organisationers långsiktiga 
verksamhetsutveckling. 
• Bidra med väl underbyggd kunskap till ESF-rådet och dess uppdragsgivare (regeringen och EU-kommissionen). 
• Bidra till lärprocesser och andra relevanta utvecklingsprocesser i projektet. 
 
Projektägare, styrgrupp, projektledning och utvärderare förväntas gemensamt bidra till att utvärderingens erfarenheter sprids till 
relevanta aktörer. 
 
Uppföljning och utvärdering bör ses som en helhet. Uppföljning handlar om att regelmässigt följa upp utvecklingen av resultat 
och effekter genom att i ett IT-baserat system notera uppgifter om deltagare, aktiviteter samt indikatorer för måluppfyllelse. Alla 
data ska dessutom kunna delas upp på kön, ålder, födelseland, utbildningsnivå, arbetslivserfarenhet och andra viktiga 
bakgrundsdata. 
 
Insamlade uppföljningsdata utgör ett viktigt underlag för reflekterande dialog. Utvärderingen kan komplettera kvantitativa 
uppföljningsdata med kvalitativ information inhämtad av olika projektaktörer genom olika former av frågeinstrument samt genom 
att tillföra projektet kunskaper utifrån forskning och andras erfarenheter. Utvärderaren förväntas, förutom att samla in värdefull 
information om projektets utveckling och effekter samt annan relevant kunskap, också bidra till lärandet i projektet genom att 
värdera och analysera denna information ur olika perspektiv. Utvärderaren bör finnas med från början i projektprocessen för att 
säkra att mål blir uppföljnings- och utvärderingsbara samt vara ett kontinuerligt stöd under hela projektprocessen för 
projektägare, styrgrupp samt projektledning. Dessutom bör den externe utvärderaren vara delaktig i andra sammanhang i 
projektets lärande, till exempel vid workshops som rör olika utvecklingsområden. 
 
Projektutvärderingen avropas från Svenska ESF-rådets ramavtal i samarbete med det regionala ESF-kontoret. Medel för såväl 
uppföljnings- som utvärderingsaktiviteter har avsatts i projektets budget. Projektägaren ser det som värdefullt med en lärande 
utvärdering där utvärderarna förutom att förutsättningslöst värdera och analysera projektets verksamhet också är ett bollplank till 
styrgrupp och projektledning. Utvärderingen projektet Integration Halland ska inriktas mot att analysera effekterna av projektets 
metoder och samverkan i syfte att skapa förutsättningar för implementering av fungerande delar i projektet. 
 
Den externe utvärderaren kommer att upphandlas så snart beslut om eventuellt stöd har beviljats eftersom projektägaren anser 
att denna resurs aktivt kan bidra till att formera projektets målsättningar, indikatorer och utvärderingsaktiviteter under analys- 
och planeringsfasen. Det är vår tanke att en stor del av avrapporteringen av utvärderingen ska ske muntligt till styrgrupp, 
projektledning och andra berörda aktörer som underlag för en löpande dialog i avsikt att säkra projektets måluppfyllelse och 
förväntade effekter. Detta ska kompletteras med skriftliga underlag efter halva projekttiden samt efter projektets slut.

Integrerat arbete

Hur kommer projektet att arbeta med tematisk fördjupning?

Hur kommer projektet att arbeta med Hållbar utveckling (Ekologiskt)?
Ej aktuellt.

Transnationellt samarbete

Gemensamt ramverk

Östersjösamarbete

Andra former för transnationellt samarbete
Transnationellt utbyte ses av de ansökande parterna som ett viktigt verktyg i projektets lär plattform. Avsikten med ett sådant 
samarbete är att etablera ett erfarenhetsutbyte till ömsesidig nytta för projektet och de transnationella samverkansparterna. 
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Under ansökningsfasen har det inte kunnat ske någon djupare diskussion kring området varför detta behöver göras under 
analys- och planeringsfasen, De ansökande samverkansparterna ser ett stort värde i att tillföras perspektiv från andra länder i 
projektets lärandeprocess. Tanken är att utbytet ska kunna omfatta personer i styrgrupp, ledningsgrupp och projektteam. 
De två områden som skulle kunna vara aktuella för ett transnationellt utbyte är dels hur man i andra europeiska länder arbetar 
med jämställdhet, integration och att motverka diskriminering dels området anställbarhet, validering och praktik. Områdena har 
valts utifrån att de är centrala utvecklingsområden i projektet Integration Halland.  
Aktuella länder för jämställdhet, integration och att motverka diskriminering skulle kunna vara flera till exempel Island, Tyskland, 
Holland eller Italien beroende på vilken referensram som samverkansaktörerna vill ha i ett utbyte för att det ska kunna bli ett 
ömsesidigt lärande. I fråga om anställbarhet, validering och praktik är Finland ett aktuellt land då de bedriver innovativa 
verksamheter inom dessa områden. 
Under analys- och planeringsfasen kommer ett intensivt arbete att sätta igång för att planera det transnationella utbytets 
utformning tillsammans med samverkansaktörerna. Kontakter kommer att tas med projekt som redan har genomfört 
transnationella utbyten och i det fall processtöd eller annat stöd kommer att erbjudas av ESF-rådet så kommer det att utnyttjas. 
Projektledare och biträdande projektledare kommer dessutom att genomföra följande aktiviteter under analys- och 
planeringsfasen för att tydliggöra inriktning och utformning av det transnationella utbytet: 
• Vid styrgruppens första möte diskutera fram ramarna för utbytet. 
• Samla information om tänkbara partners samt kontaktakta några av dessa för att efterhöra intresse av gemensamt 
utbyte. 
• När det finns en eller flera intressenter för transnationellt utbyte göra sonderande resor till en intressent på vardera 
kunskapsområde. 
• Därefter göra konkreta planeringar samt sluta avtal om samarbete. 
 
Projektets styrgrupp beslutar sedan utifrån framlagda förslag och kontakter med ESF-rådet om den slutliga utformningen.

Resursplanering

Vilka aktiviteter i projektet ska finansieras enligt bestämmelserna för Europeiska Regionalfonden
Ej aktuellt.

Vilka resurser krävs för att utföra projektets verksamhet och aktiviteter?
Tidrapportering kommer att ske i enlighet med ESF-rådets rutiner för detta.  
Projektets budget uppgår sammanlagt till 38 106 405 kronor. Kostnader finansierade av Europeiska socialfonden utgör 66,70 
procent, det vill säga 25 418 143 kronor. Medfinansieringen uppgår till 33,30 procent, 112 688 322 kronor. 
Den sammanlagda volymen deltagare i projektet under genomförandefasen beräknas vara 1400 personer som under de 26 
månader som projektaktiviteter kommer att bedrivas i genomsnitt deltar 25 procent. I februari månad 2015 var enligt 
arbetsförmedlingens statistik 37 procent av de inskrivna i etableringen kvinnor och 63 procent män. Detta skiljer sig från 
fördelningen bland de mottagna i kommunerna som under 2014 var 42 procent kvinnor respektive 58 procent män. Detta styrker 
ytterligare antagandet att nyanlända kvinnor missgynnas genom brist på barnomsorgsplatser och ett traditionellt könsmönster 
där det faller på kvinnan att i första hand vara den som då är den som stannar hemma med barnen. Det är 
projektverksamhetens ambition att verka för att skapa mer jämlika villkor och en större överensstämmelse mellan 
könsfördelningen i mottagandet respektive i etableringen. Målsättningen är att könsfördelningen i projektet ska motsvara 
fördelningen bland de mottagna, det vill säga 42 procent kvinnor (588 personer under hela projektperioden) och 58 procent män 
(812 personer under hela projektperioden). 
Medfinansieringen i form av deltagarersättningar (etableringsersättning) har räknats fram utifrån nedan antaganden. 
Projektägaren är införstådd med att endast personer anvisade av Arbetsförmedlingen kan delta. 
I Falkenberg beräknas volymen deltagartimmar motsvara 10 heltidsplatser kontinuerligt under hela projektperioden. 20 
deltagare deltar på halvtid under i genomsnitt 5 månader vilket innebär att 100 personer kommer att ha deltagit i verksamheten 
under projektperioden. 
I Halmstad förväntas volymen deltagartimmar att motsvara 10 heltidsplatser kontinuerligt under hela projektperioden. Eftersom 
deltagarna deltar på halvtid och har språkundervisning på den andra halvan så kan 20 personer delta samtidigt. 
Genomsnittstiden för varje deltagare i projektet beräknas till tre månader. Sammanlagt beräknas 240 personer delta på halvtid 
under hela projektperioden.  
Volymen deltagare förväntas också i Hylte kontinuerligt vara 20 deltagare på halvtid, vilket innebär 10 heltidsplatser. 
Genomsnittstiden i projektet beräknas till 3 månader. Totalt under hela projektperioden förväntas 240 personer delta i 
verksamheten. 
I Kungsbacka beräknas 20 personer på årsbasis delta i kartläggning under två månader vardera vilket innebär sammanlagt 60 
deltagare under projektperioden motsvarande sammanlagt 4 heltidsplatser.  
I Laholm kommer samtliga nyanlända att ges en förstärkt lokal samhällsinformationsinsats motsvarande 6 heltidsplatser per år. 
Eftersom alla nyanlända berörs kommer den att omfatta sammanlagt cirka 370 personer. 
Varbergs kommun kommer att genomföra deltagaraktiviteter som kontinuerligt motsvarar 4 heltidsplatser. Sammanlagt 
förväntas aktiviteterna i kommunen under projektperioden omfatta sammanlagt 240 personer under projektperioden. 
Dessutom kommer 48 adepter att delta i Halmstad högskolas mentorsprogram utspritt på de olika kommunerna. 
Projektorganisationen är bemannad på följande sätt: 
• Projektledare, 1,00 tjänst under hela projektperioden. 
• Biträdande projektledare, 1,00 tjänst under hela projektperioden 
• Ekonom, 0,5 tjänst under analys- och planeringsfasen samt 1,00 tjänst under genomförande och avslutsfaserna. 
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• Administratör, 0,25 tjänst under analys- och planeringsfasen samt 0,5 tjänst under genomförande och avslutsfaserna. 
• 8,00 projektmedarbetartjänster fördelade enligt nedan beskrivning. 
• 2,75 projektmedarbetartjänster som medfinansieras av tre kommuner enligt nedan. 
 
Projektägaren bedömer att det behövs ett väl dimensionerat överordnat stöd i form av ledning, ekonomifunktion, stödjande 
administration, kvalitetsrutiner, datoriserat stöd samt kompetens för att arbeta med förändringsarbete behövs för att 
verksamhetens kompetensplattform bestående av personal med olika utbildningar och erfarenheter som möter deltagarna ska 
fungera.  
Ledningsfunktionen har dimensionerats utifrån de krav som ställs i projekt finansierade av Europeiska socialfonden i fråga om 
ledning, ekonomi och redovisning.  Projektledare och biträdande projektledare kommer att ha ansvar för samordning, utveckling 
och lärande på de områden som angavs tidigare i rapporten. Utöver ledningsfunktionen kommer projektet att ha åtta 
projektmedarbetare i de medverkande kommunerna som kommer att genomföra projektets aktiviteter riktade till den primära 
målgruppen, de nyanlända. Dessa åtta projektmedarbetar-tjänster har dels fördelats mellan kommunerna för att operativt 
genomföra de lokala projektinsatserna och dels avsatts för att göra det möjligt för Arbetsförmedlingen att aktivt delta i 
genomförandet av projektet.  
 
Resursfördelningen har utgått ifrån att projektet Integration Halland ska bidra till att såväl de medverkande kommunerna som 
Arbetsförmedlingen ska kunna ge målgruppen, särskilt de nyanlända som kan bedömas ha behov av stöd utöver de generella 
insatserna i etablerings-verksamheten, ett bättre stöd än vad som hittills varit fallet. 
 
Projektets ledningsresurser kommer att användas för att: 
 
• Samordna tillgängliga resurser på lokal och regional nivå i samarbete mellan aktörer från offentlig sektor, privat sektor 
samt den idéburna sektorn. 
• Ta tillvara etablerade metoder samt utveckla nya metoder i en lärprocess mellan projektets samverkanspartners och 
intressenter. 
• Arbeta med fokus på att stärka jämställdhet mellan kvinnor och män, tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning samt verka för att mångfald ska vara en drivkraft i projektprocessen. 
• Arbeta för att alla samverkansaktörer ska vara delaktiga i det mentorskapprogram som Halmstad högskola vill 
genomföra inom ramen för projektet. 
• Arbeta för att alla samverkansaktörer ska vara delaktiga i utvecklingen av insatser på valideringsområdet. 
• Skapa förutsättningar för att de utvecklingsinsatser som behövs lokalt ska kunna genomföras. 
 
De lokala insatserna utgår ifrån de behov som finns i respektive kommun och har därför olika inriktning. Detta kan också 
innebära att olika aktörer kan bidra till ett mångfaldigt lärande på regional nivå. 
 
Alla projektmedarbetare börjar sin anställning i projektet 2015-12-01. De 8 tjänster som projektmedarbetare som finansieras 
genom projektbudgeten fördelas på följande sätt: 
 
• Arbetsförmedlingen, 1,00 tjänst som kontaktperson med projektets övriga medarbetare i ärenden som rör anvisning av 
deltagare, uppföljning av deltagare, avslut av deltagare samt deltagande i projektets gemensamma lärandeaktiviteter.  
• Hylte kommun, 1,00 tjänst för att arbeta med biologdesignern. 
• Hylte kommun, 1,00 tjänst för att arbeta med hälsoaktiviteter. 
• Hylte kommun, 1,00 tjänst för att arbeta med kontakter gentemot arbetsgivare. 
• Halmstad kommun, 0,25 tjänst som projektsamordnare samt 1,00 tjänst som metodutvecklare. 
• Falkenbergs kommun, 0,50 tjänst som pedagog och 0,25 tjänst som företagsutvecklare. 
• Kungsbacka kommun, 0,75 tjänst som metodutvecklare. 
• Laholms kommun, 0,75 tjänst som utbildare. 
• Varbergs kommun, 0,75 tjänst som utbildare. 
 
Förutom att Arbetsförmedlingen medfinansierar genom etableringsersättningen så medfinansierar tre kommuner med 
projektmedarbetartjänster enligt följande: 
 
• Kungsbacka, 0,75 projektmedarbetare fördelat på två personer (specialpedagog och samordnare). 
• Halmstad 1,25 projektmedarbetare fördelat på tre personer (etableringshandläggare, arbetsterapeut och 
praktikanskaffare) 
• Hylte, 1,00 tjänst fördelat på tvåpersoner (etableringshandläggare). 
 
Projektteamet kommer som framgår av ovan sammanställning att bestå av 19 personer. Den stora kostnadsposten i projektet 
blir därmed personalkostnaderna. De medverkande kommunerna upplåter själva lokaler för projektaktiviteterna utan att ange 
dessa som medfinansiering i projektet.  
 
Förutom personalkostnaderna så uppkommer följande kostnader i projektet under rubriken övriga kostnader under analys- och 
planeringsfasen: 
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• Extern utvärdering.  
• Mentorsutbildning. 
• Transnationella förberedelser. 
 
Projektägaren menar att det är viktigt att redan från början involvera en extern utvärderare för att projektledningsteamet och 
styrgruppen ska kunna få ett stöd i att organisera projektet så att det kommer att uppnå förväntade resultat och effekter samt att 
projektet ska kunna bygga upp en lärplattform. Dessutom behöver utvärderaren vara med i utvecklingen av projektets 
målsättningar och indikatorer så att projektet blir utvärderingsbart. Projektägaren har för hela projektperioden avsatt 720 timmar 
för utvärdering, utslaget per månad innebär det 20 timmar per månad varför 80 timmar budgeterats för analys- och 
planeringsfasen. 
 
Det mentorskapsprogram som kommer att genomföras av Halmstad högskola kostar sammanlagt 832 000 kronor att genomföra 
under två år. En mindre del av kostnaden infaller under analys- och planeringsfasen. 
 
De transnationella aktiviteterna beskrivs i särskilt avsnitt av ansökan. Sammanlagt avsätts 270 000 kronor för detta i budgeten. 
En sjättedel av kostnaderna infaller under analys- och planeringsfasen då resor för att etablera kontakter med de transnationella 
samverkansparterna behöver genomföras. 
I Laholm, Kungsbacka och Hylte behöver vissa utbildningsinsatser för upphandlas av externa aktörer enligt nedan specifikation. 
 
• Utbildning av arbetsplatscoacher i Kungsbacka två omgångar gånger 50 000 kronor, sammanlagt 100 000 kr. 
• Upphandling av hälsoinsatser i Hylte, 330 000 kronor. 
• Upphandling av material till Biologdesignern i Hylte, 30 000 kronor. 
• Upphandling av utbildningstjänst i Laholm, 60 000 kronor.  
 
Utöver detta kommer konsultinsatser för att stödja utvecklingen av jämställdhetsarbetet att behöva upphandlas för 100 000 
kronor.

Beskriv projektpersonalens kompetens för att genomföra och administrera projektet?
Hög kompetens att genomföra projektet behöver finnas på alla nivåer i organisationen för att lyckas uppnå förväntade resultat 
och effekter samt att de metoder som visat sig fungera kan implementeras i de reguljära verksamheterna. 
I projektets styrgrupp behöver finnas strategisk kompetens i styrnings-, förändrings- och utvecklingsarbete inom ramen för 
projektverksamhet. Dessutom är det viktigt att det redan från början finns en plan för att ta tillvara och implementera projektets 
erfarenheter i de reguljära verksamheterna. 
Projektverksamheten behöver ha en stark ledningskompetens. Därför är rekryteringen till dessa tjänster av stor betydelse varför 
kompetensprofiler behöver utarbetas för tjänsterna direkt efter ett eventuellt positivt beslut på aktuell ansökan. Samtlig personal 
som arbetar i projektet bör ha erfarenhet av att ha arbetat med integration av nyanlända samt ha god kännedom om olika 
aktörers ansvar och roller i flyktingmottagandet. Projektledare och biträdande projektledare behöver tillsammans ha förmåga att 
organisera nätverk, driva förändrings- och utvecklingsarbete i projektform, kunna arbetsleda personal samt engagera, motivera 
och föra dialog på projektledningsnivå. Projektledningen bör utgöras av en man och en kvinna och tillsammans behöver de ha 
goda kunskaper i jämställdhetsintegrering, tillgänglighetsfrågor och om likabehandling. 
Den externe utvärderaren bör ha sakkompetens, vara utbildad följeforskare, ha erfarenhet av att arbeta i enlighet med metoden 
Lärande teoribaserad utvärdering, behärska en bred meny av utvärderingsverktyg, kunna beskriva och analysera resultat och 
effekter utifrån förändrings- och utvecklingsteori samt ha god förmåga att återföra utvärderingsresultaten i dialog med projektets 
aktörer.  
Genomförande av ett EU-projekt kräver också mycket god ekonomisk och administrativ kompetens då projekten innefattar 
omfattande ekonomisk och administrativ kontroll. Ekonomen och administratören behöver ha god kännedom om projektets 
innehåll, mål och syfte och vad som ingår i budget och ha ett nära samarbete med den övriga projektledningen samt med ESF-
rådets ekonom. Det är en klar fördel om det är möjligt att rekrytera personer med tidigare erfarenhet av att arbeta i 
socialfondsprojekt till dessa tjänster.  
Projektledarna kommer i samarbete med respektive samverkanspart att rekrytera projektpersonal som är engagerade, 
intresserade av att lära och utvecklas i samverkan med andra samt har professionella förutsättningar för att arbeta i enlighet 
med angivna metoder. 
Eftersom projektet syftar till att utveckla nya metoder och att praktisera befintliga metoder på en ny målgrupp och/eller på ett nytt 
sätt är det i organisationen finns grundläggande kompetens kring hur metoder utvecklas och implementeras. Skriften Om 
Implementering (Socialstyrelsen, 2012) inleds med följande citat: ”För att kunna hjälpa människor förutsätts metoder som är 
effektiva samt att dessa metoder används på rätt sätt och för rätt målgrupp”. Implementering definieras i rapporten som ”De 
procedurer som används för att införa nya metoder i en ordinarie verksamhet och som säkerställer att metoderna används så 
som det var avsett och med varaktighet”.  
 
Faser i implementeringsprocessen kan beskrivs vara följande: 
 
• Behovsinventering. 
• Installation. 
• Användning. 
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• Vidmakthållande. 
 
Implementeringsprocesser startar egentligen med att identifiera om det finns något behov av förändring - i projektets fall i fråga 
om metoder och samverkan. I ansökan anges att sådana behov finns på båda de nämnda områdena. Det är viktigt att förankra 
ett förändringsarbete innan det påbörjas. ”Människor ingår i sociala sammanhang. Om kollegor i andra arbetsenheter än de 
direkt berörda är negativa till förändringen kan det påverka de senares motivation.” Detta har också berörts i riskanalysen 
När en metod ska börja användas är det enligt Socialstyrelsens skrift viktigt att beakta tre faktorer för att lyckas: 
 
• Kompetensen hos användarna. 
• En stödjande organisation. 
• Ett effektivt ledarskap. 
 
I Socialstyrelsens rapport ses urval, utbildning och handledning som viktiga komponenter i implementeringsprocessen. En 
annan betydelsefull faktor som rapporten pekar på är behovet av en tydlig målbild i fråga om utvecklingen av metoden. De 
viktiga faktorerna för metodmässiga förändringar sammanfattas i modell redovisad som bilaga 7. 
Modellen tydliggör, förutom redan beskrivna faktorer, behoven av en stödjande organisation och effektivt ledarskap. 
”Organisatoriskt stöd handlar om system som kan ge återkoppling om hur metoderna fungerar för dem som använder dem. En 
stödjande organisation omfördelar vid behov resurser i form av tid, ekonomi och personal. Det är angeläget att det i 
organisationen finns en positiv inställning till nytänkande och kompetensutveckling samt en god beredskap för förändring. 
Organisatoriskt stöd handlar också om samordning med andra verksamheter och organisationer samt om att säkra finansiering 
och om politiskt och administrativt stöd”, sägs i rapporten. I rapporten påpekas också att ”Den som leder ett 
implementeringsarbete måste utöva ett adaptivt ledarskap, det vill säga vara lyhörd inför och anpassa sig efter medarbetares 
och andras uppfattningar. Det handlar om att kunna motivera förändringen, förstå svårigheten i att överge ett nytt arbetssätt och 
att övertyga tveksamma medarbetare.” Avslutningsvis betonas vikten av att arbeta långsiktigt och medvetet med 
implementeringsprocessen samt av att motivera förändringar utifrån utvärdering. Effektiva metoder sprider inte sig själva och det 
räcker inte med information för att åstadkomma förändring. Dessutom behövs en tidsmässig uthållighet. Forskning visar att 
implementering inte är en engångsaktivitet utan utgör en process som vanligtvis tar två till fyra år att genomföra. 
Ovanstående faktorer kommer att ingå som viktiga kriterier i utformningen av och förberedelserna för att genomföra såväl de 
projektgemensamma aktiviteterna som de lokala aktiviteterna i projektet Integration Halland.

Vilka kompetenser kommer att upphandlas externt?
Externa kompetenser kommer i viss utsträckning att behöva upphandlas. Dessa beskrivs i det följande. 
 
 
Extern utvärdering  
Extern utvärdering kommer att upphandlas genom avrop från ESF-rådets ramavtal. Utvärderarens kompetens har beskrivits i 
svar på föregående fråga. Inriktningen av den externa utvärderingen framgår av avsnitten om uppföljning och utvärdering. Den 
externa utvärderingens omfattning beskrivs under rubriken resurser. 
 
 
Mentorskap 
Halmstad högskola är en samverkanspart i projektet och representant för högskolan kommer att finans i projektets styrgrupp. 
Detta är strategiskt viktigt då det är oerhört angeläget att ta tillvara resurserna hos de nyanlända som har bosatt sig i Halland 
och har en högskoleutbildning som behöver valideras och kompletteras för att vara gångbar på den svenska arbetsmarknaden. 
Det är också viktigt att kunna stimulera de nyanlända som har gymnasieutbildning men har tankar på högskolestudier att 
påbörja sådana och att ge dem det stöd de behöver för att klara sina studier. 
Halmstad högskola kommer på uppdrag av projektet att genomföra utbildning av 48 mentorer som kommer att ha varsin 
mentee/adept. Genomförandet är förenat med en kostnad på 732 000 kronor för två år. Kostnaderna ska täcka utgifter för 
utbildning, handledning, arvode till mentorerna med mera enligt bilaga 3. 
 
Kostnader för utveckling av jämställdhetskompetens 
 
Projektet har stort fokus på jämställdhet. För att höja kunskapsnivån hos projektpersonalen om jämställdhet kommer en konsult 
med genuskompetens på högskolenivå att anlitas som handledare för projektpersonalen i dessa frågor. Kostnaderna beräknas 
till 100 000 kronor för detta under hela projektperioden.  
 
Kostnader för utbildning av arbetsplatscoacher 
Kungsbacka kommun vill utbilda arbetsplatscoacher som har utbildning och kompetens att arbeta med personer som har annan 
etnicitet och kulturell bakgrund. Syftet med utbildningen är att ge dem kompetens att förstå de svårigheter och möjligheter som 
finns hos en person som nyligen kommit till Sverige och ska ut på den svenska arbetsmarknaden.  Arbetsplatscoacherna ska 
sedan coacha och stödja personal på olika arbetsplatser. Utbildningskostnaderna beräknas till 100 000 kronor för hela  
projektperioden. 
 
Kostnader för hälsoutbildning 
Hylte kommun kommer att bedriva en hälsoutbildning. Förutom personalkostnader innefattar den följande typer av kostnader: 
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• Licenskostnader och friskvårdskort. 
• Aktiviteter som cykelskola och simskola. 
 
Sammanlagd kostnad 300 000 kronor under hela projektperioden. 
 
 
Material till Biologdesignern. 
 
Hylte kommun kommer att använda den så kallade Biologdesignern som metod för fördjupad kartläggning och vägledning. Det 
material som behövs för att använda metoden för 150 deltagare beräknas kosta 30 000 kronor under projektperioden. 
 
 
 
Utbildning av språkstödjare i Laholm 
 
Laholms kommun behöver 60 000 kronor till utbildning av språkstödjare genom extern resurs. Denna insats kommer endast att 
komma till stånd om kommunen kan ta fram medel till anställning av språkstödjare på egen hand.

Hur säkerställer projektet att jämställdhets- samt tillgänglighetskompetens finns hos projektpersonalen och 
samverkanspartner? 
Av den aktuella utlysningstexten framgår att ”De horisontella principerna om lika möjligheter och icke-diskriminering, 
tillgänglighet och jämställdhet har en dubbel funktion. Dels ska de bidra till en breddad syn på kompetens hos arbetsgivare och 
främjandeaktörer, dels fungera som ett krav på genomförandet av projekten i syfte att säkerställa att vissa grupper inte 
exkluderas.” Projektet kommer att säkra dessa perspektiv på flera sätt: 
 
• Projektledningen förutsätts ha hög kompetens i dessa frågor varför kompetens att arbeta med de horisontella 
områdena kommer att vara ett rekryteringskriterium.  
• All personal kommer att erhålla en samlad introduktion i projektet av projektledningen som bland annat kommer att 
innefatta grundläggande information om de horisontella kriterierna i enlighet med beskrivning nedan 
• Kompetensutveckling för all projektpersonal på de angivna områdena kommer att ske genom användande av ESFs 
processtöd och genom upphandling av handledning i frågorna. 
• Projektet kommer aktivt att arbeta med uppföljningsdata i projektet för att göra könskonsekvensanalyser, föra en dialog 
om arbetsmetoderna i relation till de horisontella kriterierna samt att som en följd av nya kunskaper förändra arbetsmetoder som 
inte är förenliga med att ge alla likvärdig service. I detta sammanhang kommer 4R-metoden att användas. 
• Projektet kommer genom ledningsgruppen att bedriva ett långsiktigt konstruktivt utvecklingsarbete med hjälp av 
metoden Trappan som presenteras i JämStöds Praktika, se bilaga 8. 
 
Styrgruppen ska under analys- och planeringsfasen anta en policy för arbetet med jämställdhet och tillgänglighet. De 
horisontella kriterierna kommer att följas upp och diskuteras av projektets styrgrupp vid varje möte. Projektpersonalen kommer 
att överföra kunskapen till de reguljära organisationerna/samverkansparterna. Följande områden kommer att ingå i personalens 
grundläggande introduktion: 
 
• Grunderna för svensk jämställdhetspolitik. 
• Genusteori. 
• Jämställdhetsintegrering som strategi. 
• Tillgänglighet. 
• Lika möjligheter. 
 
Målen för svensk jämställdhetspolitik är följande (proposition 2005/06:155, Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i 
jämställdhetspolitiken): 
 
• Det övergripande målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Utöver det 
övergripande målet finns följande fyra delmål. 
• Jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva 
samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet. 
• Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete 
som ger ekonomisk självständighet livet ut. 
• En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ha samma ansvar för hemarbetet 
och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor. 
• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig 
integritet. 
 
Jämställdhetsintegrering som strategi antogs av den svenska regeringen redan 1994. I korthet innebär jämställdhetsintegrering 
att samhällsservice oavsett kön ska vara: 
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• Lika tillgänglig. 
• Av lika hög kvalitet. 
• Lika väl anpassad. 
 
För att kunna anpassa sin service och sina resurser efter båda könens behov så behöver organisationen göra könskonsekvens- 
och jämställdhetsanalyser. En könskonsekvensanalys innebär att redovisa statistik och andra uppgifter uppdelat på kön och 
beskriva situationen för kvinnor och män. En jämställdhetsanalys är en kartläggning av verksamheten i form av bland annat 
könsuppdelad statistik som analyseras i relation till de jämställdhetspolitiska målen. 
 
Det finns en särskild myndighet med uppdrag att verka för att funktionshinderpolitiken ska få genomslag i hela samhället. Från 1 
januari 2015 är bristande tillgänglighet en ny form av diskriminering. Funktionshinderspolitikens mål är att skapa ett samhälle 
utan hinder för delaktighet och med jämlika levnadsvillkor för människor med funktionsnedsättning. De nationella målen för 
funktionshinderspolitiken slogs fast år 2000. Dessa är: 
• Samhällsgemenskap med mångfald som grund. 
• Samhället ska utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet. 
• Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning. 
I genomförandet av funktionshinderpolitiken ligger fokus på följande områden: 
 
• Att integrera funktionshinderperspektivet i verksamhetens planering så att verksamheten görs tillgänglig för alla oavsett 
funktionshinder. 
• Att beakta kommunikativ tillgänglighet genom att göra information tillgänglig även för personer med olika 
funktionsnedsättningar. 
• Att göra lokaler tillgängliga för personer med olika funktionshinder. 
 
Europeiska socialfondens och utlysningstextens perspektiv på tillgänglighet är att projekten ska bidra till att skapa 
förutsättningar för en mer inkluderande arbetsmarknad som kan öppna möjligheter för personer med funktionsnedsättning att få 
arbete på lika villkor. Socialfondens målsättning är att projekten ska identifiera och undanröja hinder för tillgänglighet och på så 
sätt möjliggöra för kvinnor och män med olika funktionsnedsättningar att bli delaktiga i projektens insatser.  
 
Grundläggande i projektet Integration Hallands tillgänglighetsarbete är att verksamheten ska vara lika tillgänglig för personer 
med olika former av funktionshinder som för arbetssökande i gemen vilket bland annat innebär att ledning och medarbetare 
behöver vara uppmärksamma på att skapa en tillgänglig fysisk miljö samt tillgänglig information och kommunikation.  
 
Av projektets grundläggande problembeskrivning och analys framgår också att det finns flera utmaningar för att skapa 
tillgänglighet till arbetsmarknaden oavsett om den nyanlände har någon funktionsnedsättning eller inte.  
 
• Problem med hälsan dels på grund av migrationsrelaterad stress och traumatiska upplevelser före eller under flykten 
från hemlandet och dels på grund av påfrestningar i samband med asylprocessen och väntan på bosättning. 
• Svårigheter att utveckla sina kunskaper i svenska språket. 
• Svårigheter att förstå den svenska kulturen, det svenska samhället samt den svenska arbetsmarknaden samt vilka 
förutsättningar som behövs för att integreras i samhället och att skapa en ingång till arbetsmarknaden. 
 
Ovan nämnda områden har varit viktiga för projektägaren samt samverkansparterna att arbeta med i projektet Integration 
Halland vilket framgår av beskrivna arbetsmetoder och aktiviteter. 
 
Diskriminering innebär att någon blir sämre behandlad än någon annan och att behandlingen har samband med kön, 
könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 
ålder. Diskrimineringen kan vara direkt, indirekt eller i form av trakasserier.  
 
Diskrimineringsombudsmannen (DO) framhåller framförallt tre typer av diskriminering som utestänger personer med utländsk 
bakgrund från arbetsmarknaden: 
  
• Statistisk diskriminering, som handlar om föreställningar om grupper och gruppegenskaper som påverkar hur enskilda 
personer behandlas.  
• Nätverkseffekter, som handlar om att det finns homogena nätverk i arbetslivet som utestänger personer som inte har 
tillgång till dessa nätverk.  
• Strukturell diskriminering, som handlar om negativ särbehandling knuten till regler, normer och maktstrukturer i 
samhället.  
 
De olika typerna av diskriminering samverkar och bidrar till en situation där färre personer med utländsk bakgrund har arbeten 
som motsvarar utbildningsnivån än motsvarande med svensk bakgrund, även om kompetensen förvärvats i Sverige (vilket tyder 
på att skillnaden bara till viss del kan förklaras av bristande validering av utländsk kompetens). Det bidrar också till en ökad 
arbetslöshet för gruppen med utländsk bakgrund. 
  



E
S

F 
A

ns
ök

an
 o

m
 s

tö
d 

20
14

03
19

 v
er

 1
.0

17

Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling

2015/00251
Diarienummer

25(30)Sid

Arbetet med lika möjligheter och icke-diskriminering i projektet Integration Halland handlar på ett grundläggande plan om att 
säkerställa att ingen arbetssökande som vill delta i eller redan deltar i projektet diskrimineras på grund av ålder, kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Sverige har sedan lång tid 
tillbaka lagskydd mot diskriminering i arbetslivet. Individskyddet har kompletterats med krav på förebyggande, aktiva åtgärder 
som är till för att upptäcka, förebygga och förhindra diskriminering och för att se till att arbetsplatsen lämpar sig för alla oavsett 
kön, etnisk tillhörighet eller religion. Diskrimineringslagen utgår från att arbetsgivare och facklig organisation arbetar gemensamt 
för att uppnå lagens intentioner.  
I ett bredare perspektiv handlar detta område om att aktivt bearbeta attityder och att sprida kunskap om vikten av mångfald. I ett 
mångfaldsperspektiv är det av intresse att ta tillvara de resurser som följer av att Sverige idag har en heterogen befolkning med 
erfarenheter från olika kulturer och att detta kan skapa konkurrensmässiga fördelar för företag som ser potentialen i detta. 
 
Arbetet för mångfald i arbetslivet handlar i första hand om allas lika värde men också om att det är lönsamt både för den 
enskilde och för samhället när olika resurser tas i anspråk. Den arbetsföra befolkningen är brett sammansatt och kompetenta 
människor finns i alla delar av befolkningen. Det är god hushållning med resurserna att så många människor som möjligt 
kommer i fråga för alla sorters arbeten. Som problemanalysen visar är det också av vikt att öka utbudet av arbetskraft inom 
yrkesområden där arbetsgivare idag har svårt att hitta arbetskraft. Företag och organisationer vinner dessutom mer acceptans i 
samhället och agerar bättre tillsammans med sin omgivning om deras anställda speglar befolkningen i övrigt.

Vilka resurser behövs för uppföljning och utvärdering? 
Beskrivning av hur uppföljning och utvärdering ska genomföras har beskrivits i avsnitten avsedda för detta. 
Projektet ska anskaffa ett IT-system för att hantera uppföljningsuppgifterna. Såvitt projektägaren har uppfattat det ingår 
kostnaderna för detta i posten indirekta kostnader. Projektledningen ansvarar för att redovisa uppföljningsuppgifter till SCB. 
 
Projektägaren menar att det är viktigt att redan från början involvera en extern utvärderare för att projektledningsteamet och 
styrgruppen ska kunna få ett stöd i att organisera projektet så att det kommer att uppnå förväntade resultat och effekter samt att 
projektet ska kunna bygga upp en lär plattform. Dessutom behöver utvärderaren vara med i utvecklingen av projektets 
målsättningar och indikatorer så att projektet blir utvärderingsbart. Projektägaren har för hela projektperioden avsatt 720 timmar 
för utvärdering, utslaget per månad innebär det 20 timmar per månad varför 80 timmar budgeterats för analys- och 
planeringsfasen.

Hur säkerställer projektet att utvärderaren har jämställdhets- samt tillgänglighetskompetens så att dessa perspektiv 
finns med i utvärderingens alla delar?
Genom att ange sådan kompetens som ett krav i samband med upphandling av tjänsten.

Vilka resurser i projektet är kopplade till projektets verksamhet som finansieras enligt bestämmelserna för Europeiska 
Regionalfonden
Ej aktuellt.

Statsstöd

Har stödsökande och någon eller några av stödmottagarna i detta projekt, vilken/vilka bedriver en ekonomisk 
verksamhet, mottagit statsstöd i enlighet med artiklarna 107-109 i EUF-fördraget eller stöd av mindre betydelse under 
innevarande och de två närmast föregående beskattningsåren.

Ja Nej Nej, Vi är en myndighet

Typ av stöd Finansiär Summa

Annan finansiering

Har annan finansiering i form av offentligt stöd/EU-stöd, utöver de som redovisas i denna ansökan, mottagits eller 
kommer att mottas för detta projekts ansökta kostnader?

Ja Nej

Typ av stöd Finansiär Summa

Kommer projektet generera intäkter?
Ja Nej

Beskriv vilken typ av intäkter som projektet att generera:

Upphandling och kostnadseffektivitet

Lyder stödsökande under LoU, lagen om offentlig upphandling?
Vi är en upphandlande myndighet och följer LOU Annat

Beskriv
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Hur kommer projektet att säkra att upphandling av varor och tjänster konkurrensutsätts så att kostnadseffektivitet uppnås?
Eftersom projektägaren omfattas av Lagen om offentlig upphandling så kommer alla köp av varor och tjänster i 
projektet  att konkurrensutsättas i enlighet med dessa lagregler. Vår hantering av ekonomin kommer att ske i 
enlighet med ESF-rådets anvisningar och synpunkter.

Moms i projektet

Är stödsökande skyldig att redovisa moms för projektets kostnader?
Ja Nej Diversifierad

Medfinansiering

Beskriv hur projektet kommer att medfinansieras. Ange hur medfinansieringen säkerställts hos medfinansiärerna. Vid 
medfinansiering från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska CFAR nummer anges. 
Medfinansiering kommer att ske på två sätt,  genom etableringsersättning och genom medfinansierade tjänster. 
 
Medfinansieringen i form av deltagarersättningar (etableringsersättning) har räknats fram utifrån nedan antaganden. 
Projektägaren är införstådd med att endast personer anvisade av Arbetsförmedlingen kan delta. 
I Falkenberg beräknas volymen deltagartimmar motsvara 10 heltidsplatser kontinuerligt under hela projektperioden. 20 
deltagare deltar på halvtid under i genomsnitt 5 månader vilket innebär att 100 personer kommer att ha deltagit i verksamheten 
under projektperioden. 
I Halmstad förväntas volymen deltagartimmar att motsvara 10 heltidsplatser kontinuerligt under hela projektperioden. Eftersom 
deltagarna deltar på halvtid och har språkundervisning på den andra halvan så kan 20 personer delta samtidigt. 
Genomsnittstiden för varje deltagare i projektet beräknas till tre månader. Sammanlagt beräknas 240 personer delta på halvtid 
under hela projektperioden.  
Volymen deltagare förväntas också i Hylte kontinuerligt vara 20 deltagare på halvtid, vilket innebär 10 heltidsplatser. 
Genomsnittstiden i projektet beräknas till 3 månader. Totalt under hela projektperioden förväntas 240 personer delta i 
verksamheten. 
I Kungsbacka beräknas 20 personer på årsbasis delta i kartläggning under två månader vardera vilket innebär sammanlagt 60 
deltagare under projektperioden motsvarande sammanlagt 4 heltidsplatser.  
I Laholm kommer samtliga nyanlända att ges en förstärkt lokal samhällsinformationsinsats motsvarande 6 heltidsplatser per år. 
Eftersom alla nyanlända berörs kommer den att omfatta sammanlagt cirka 370 personer. 
Varbergs kommun kommer att genomföra deltagaraktiviteter som kontinuerligt motsvarar 4 heltidsplatser. Sammanlagt 
förväntas aktiviteterna i kommunen under projektperioden omfatta sammanlagt 240 personer under projektperioden. 
Dessutom kommer 48 adepter att delta i Halmstad högskolas mentorsprogram utspritt på de olika kommunerna. 
 
Förutom att Arbetsförmedlingen medfinansierar genom etableringsersättningen så medfinansierar tre kommuner med 
projektmedarbetartjänster enligt följande: 
 
• Kungsbacka, 0,75 projektmedarbetare fördelat på två personer (specialpedagog och samordnare). 
• Halmstad 1,25 projektmedarbetare fördelat på tre personer (etableringshandläggare, arbetsterapeut och 
praktikanskaffare) 
• Hylte, 1,00 tjänst fördelat på tvåpersoner (etableringshandläggare).

Lista över medfinansiärer

Kungsbacka kommunOrganisationsnamn 212000-1256Organisations
nummer

Camilla LindgrenKontaktperson för projektet 19157817CFAR-
Nummer

0300-834070Telefon

Varbergs kommunOrganisationsnamn 212000-1249Organisations
nummer

Kristina HylanderKontaktperson för projektet 19463835CFAR-
Nummer

0340 – 884 26Telefon

Halmstad kommunOrganisationsnamn 212000-1215Organisations
nummer

Bodil LjungbergKontaktperson för projektet 20740858CFAR-
Nummer

070 699 29 71Telefon

Hylte kommunOrganisationsnamn 212000-1207Organisations
nummer

Christer GrähsKontaktperson för projektet 19154277CFAR-
Nummer

0345-18044Telefon
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ArbetsförmedlingenOrganisationsnamn 202100-2114Organisations
nummer

Carola LindgrenKontaktperson för projektet 27534809CFAR-
Nummer

0104870098Telefon

Kompetensutveckling

Lista över organisationer vars anställda och ideellt engagerade ska delta i kompetensutvecklingsinsatser

Samverkansaktörer

Lista över samverkansaktörer som inte har deltagare med i projektet.

Sammanfattning av projektet på svenska

Projektet Integration Halland planeras starta med en analys- och planeringsfas under perioden 2015-09-01 – 2015-12-31. 
Genomförandefasen sträcker sig från 2016-01-01 till och med 2018-08-31. De två sista månaderna i projektet utgör avslutsfas. 
Projektets målgrupp är nyanlända, det vill säga kvinnor och män i Halland som omfattas av Arbetsförmedlingens 
etableringsuppdrag samt även de personer som fått beslut om uppehållstillstånd i Sverige, men ännu inte fått någon 
kommunplacering. Syftet med projektet är att förstärka, förbättra och komplettera de insatser till nyanlända som utförs inom 
ramen för etableringsuppdraget. Projektet tar sin utgångspunkt i de utmaningar och möjligheter som Halland behöver möta och 
tillvarata i integrationen av nyanlända invandrare. En grundtanke i projektet Integration Halland är att en utökad samverkan 
lokalt och regionalt mellan Arbetsförmedlingen, kommunerna, Halmstad högskola, arbetsgivare samt organisationer inom den 
idéburna sektorn skapar bättre förutsättningar för att möta de utmaningar som finns inom etableringsuppdraget och att ta vara 
på de möjligheter som mottagandet av nyanlända innebär. 
 
Projektets problemanalys visar att det finns betydande skillnader i arbetsmarknadstillhörighet när man jämför arbetskraftstal, 
sysselsättning och arbetslöshet mellan inrikes respektive utrikes födda samt mellan män respektive kvinnor. Den 
jämställdhetsanalys som gjorts av gruppen nyanlända visar att: 
 
• Kvinnor i jämförelse med män deltar i etableringsinsatser i lägre utsträckning än män samt att kvinnor påbörjar sin 
etablering senare än män vilket framförallt har att göra med brist på barnomsorg. 
• Kvinnor tillhör arbetskraften i mindre utsträckning än män och har lägre sysselsättningsnivå jämfört med män. Männen 
är i något högre utsträckning än kvinnorna arbetslösa. 
• Kvinnor förväntas ta ett större ansvar för barn och familj. 
• Kvinnor respektive män, såväl inrikes födda som utrikes födda, styrs i hög utsträckning av könsstereotypa val av 
yrkesområde.  
 
Personer med funktionsnedsättning har lägre sysselsättningsgrad och är i högre utsträckning arbetslösa oavsett om man är född 
i Sverige eller i ett annat land. Av projektets grundläggande problembeskrivning och analys framgår också att det finns flera 
utmaningar för att skapa tillgänglighet till arbetsmarknaden oavsett om den nyanlände har någon funktionsnedsättning eller inte.  
 
• Problem med hälsan dels på grund av migrationsrelaterad stress och traumatiska upplevelser före eller under flykten 
från hemlandet och dels på grund av påfrestningar i samband med asylprocessen och väntan på bosättning. 
• Svårigheter att utveckla sina kunskaper i svenska språket. 
• Svårigheter att förstå den svenska kulturen, det svenska samhället samt den svenska arbetsmarknaden samt vilka 
förutsättningar som behövs för att integreras i samhället och att skapa en ingång till arbetsmarknaden. 
 
Analysen av de nyanländas resurser på utbildningsområdet visar att det finns en lika hög andel lågutbildade med endast 
förgymnasial utbildning, 37 procent, som högutbildade med eftergymnasial utbildning bland de som deltog i 
etableringsverksamhet i Halland i februari månad 2015. Av intervjuer med personal och nyanlända framgår att dessa två 
grupper har olikartade stödbehov i integrationsprocessen. Det finns också en risk för att trösklarna till arbetsmarknaden blir 
högre för den lågutbildade gruppen genom att det har blivit en mindre arbetsmarknad för individer och grupper med låg 
utbildning. Personer utan gymnasieutbildning har betydligt lägre förvärvsfrekvens än genomsnittet. Samtidigt finns ett ökande 
behov av arbetskraft med eftergymnasial utbildning både nationellt och regionalt. Analysen visar också att det behövs en bättre 
matchning mellan arbetsmarknad och utbildning.  
 
Projektet Integration Halland vill förändra den nuvarande situationen i etableringen av nyanlända på individnivå-, 
organisationsnivå och på strukturell nivå. Mål har formulerats relaterade till förväntade resultat och effekter. Dessa måls ska 
uppnås genom såväl projektgemensamma aktiviteter som lokala aktiviteter i de medverkande kommunerna. 
Projektverksamheterna ska ge medverka till att: 
 
• Det i varje kommun bildas ett samverkansforum utifrån ett brett partnerskap.  
• Utveckla projektaktörernas förmåga att bemöta målgruppen på ett sätt som skapar lika möjligheter. 
• Stödja de nyanlända som har en studieinriktad målsättning och vill studera på högskola genom mentorskap så att de 
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kan genomföra sina studier med gott resultat. 
• Etablera en lärplattform i projektet som kan bidra till att kvalitativt utveckla medverkande aktörers förmåga att ge rätt 
stöd på rätt sätt till målgruppen. 
• Förstärka, förbättra och komplettera de insatser riktade till nyanlända kvinnor och män som utförs av 
Arbetsförmedlingen inom ramen för etableringsuppdraget. 
• Göra det möjligt för kvinnor och män att delta i introduktionsinsatser på deltid i avvaktan på att hinder för att delta i 
etableringsverksamheten fullt ut undanröjes..  
• Höja kvaliteten i kartläggning och vägledning för de personer i målgruppen som har en sammansatt problematik som 
kräver att insatser genomförs utifrån en helhetssyn på individen och med en högre grad av individuell anpassning av varje 
persons aktivitet.  
• Förbättra deltagargruppens hälsosituation för att skapa en god grund för att delta i etableringsverksamheten fullt ut 
genom att genomföra ett hälsoprogram. 
• Förstärka insatserna avseende samhälls- och arbetsmarknadsinformation genom lokala aktiviteter. 
• Stödja projektdeltagarnas övergång till arbete genom stödjande insatser som arbetsplats- och kulturcoachning, 
mentorskap, praktik och Supported Employment genom lokala aktiviteter. 
På individnivå syftar aktiviteterna till att stärka projektdeltagarnas förmåga och förutsättningar för utbildning och/eller arbetet. Det 
innebär som beskrivs i ansökan att möta utmaningar som hör ihop med framförallt ohälsa, utbildningsnivå, språkkunskaper, kön, 
ålder, funktionsnedsättning samt att man inte är född i Sverige. Formulerade målsättningar är inriktade på att fler i målgruppen 
nyanlända ska kunna ingå i arbetskraften, att sysselsättningsgraden bland projektdeltagarna ska öka samt att färre ska vara 
kvar i arbetslöshet. En förutsättning för det är att projektet bidrar till att förbättra projektdeltagarnas hälsa. En annan förutsättning 
är att projektaktiviteterna bidrar till att bryta social isolering och istället medverkar till att nya nätverkskontakter skapas. Genom 
att komplettera Arbetsförmedlingens insatser skapas möjligheter för fler att komma i egen försörjning efter avslutad 
etableringsperiod.  
På organisations- och projektnivå syftar projektets inriktning och struktur till att förbättra Arbetsförmedlingens och kommunernas 
förmåga att stödja de individer som deltar i etableringsinsatser. Problemanalysen indikerar att det finns såväl kvantitativa som 
kvalitativa förbättringsmöjligheter i de offentliga aktörernas verksamheter. Projektets resurser medför i detta avseende fler 
möjligheter att ge rätt stöd på rätt sätt stöd samt att det skapar förutsättningar för att mildra effekterna av resursbrister som leder 
till långa ledtider i etableringen. Samordningen av resurser från olika samhällssektorer förväntas också bidra till att fler 
nyanlända kan integreras i samhället och på arbetsmarknaden. En viktig effekt av denna samordning förväntas också vara att 
matchningen mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden förbättras som framgår av metodavsnittet. De gemensamma 
regionövergripande aktiviteterna syftar till att påverka projektaktörernas kompetens i frågor som rör jämställdhet, 
funktionsnedsättning samt lika möjligheter. Den lärplattform som kommer att etableras i projektet förväntas påverka kvaliteten i 
arbetet med de nyanlända. Lärandet i projektet förväntas ge långsiktiga positiva effekter i de medverkande organisationerna. 
Sammantaget förväntas ovan beskrivna effekter bidra till en ökad grad av integration i samhället och på arbetsmarknaden för 
målgruppen nyanlända. För att motverka utanförskap samt öka graden av social inkludering behövs förändringar i fråga om 
metoderna för att initiera och stödja individuella utvecklingsprocesser samt att de generella stödinsatserna i fråga om 
rehabilitering, utbildning och övergång till arbete behöver kompletteras med individuellt anpassade insatser utifrån ett 
helhetsperspektiv på individen.  
 
De horisontella principerna om jämställdhet, tillgänglighet, lika möjligheter och icke diskriminering har hög relevans i projektet 
och dessa perspektiv kommer att säkras på flera sätt: 
 
• Projektledningen förutsätts ha hög kompetens i dessa frågor varför kompetens att arbeta med de horisontella 
områdena kommer att vara ett rekryteringskriterium.  
• All personal kommer att erhålla en samlad introduktion i projektet av projektledningen som bland annat kommer att 
innefatta grundläggande information om de horisontella kriterierna i enlighet med beskrivning nedan 
• Kompetensutveckling för all projektpersonal på de angivna områdena kommer att ske genom användande av ESFs 
processtöd och genom upphandling av handledning i frågorna. 
• Projektet kommer aktivt att arbeta med uppföljningsdata i projektet för att göra könskonsekvensanalyser, föra en dialog 
om arbetsmetoderna i relation till de horisontella kriterierna samt att som en följd av nya kunskaper förändra arbetsmetoder som 
inte är förenliga med att ge alla likvärdig service. I detta sammanhang kommer 4R-metoden att användas. 
• Projektet kommer genom ledningsgruppen att bedriva ett långsiktigt konstruktivt utvecklingsarbete med hjälp av 
metoden Trappan som presenteras i JämStöds Praktika. 
 
Styrgruppen ska under analys- och planeringsfasen anta en policy för arbetet med jämställdhet och tillgänglighet. De 
horisontella kriterierna kommer att följas upp och diskuteras av projektets styrgrupp vid varje möte. Projektpersonalen kommer 
att överföra kunskapen till de reguljära organisationerna/samverkansparterna.

Sammanfattning av projektet på engelska

This application for funding by the European Social Fund concerns a project initiative taken by the municipality of Hylte in 
cooperation with Arbetsförmedlingen (the Public Employment Service) and all municipalities in the region of Halland in Sweden. 
The target group in the project is migrants who recently have received residence permits. Arbetsförmedlingen has a task to 
support migrants who have received residence permits as a refugee or for refugee-like reasons. If you belong to this target 
group and are aged 20-64 you have the right to receive introduction activities to support you so that you can learn Swedish, find 
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work and support yourself. Arbetsförmedlingen and the local municipal authorities cooperate to give the newly arrived a good 
introduction. Due to the fact that a lot of asylum seekers have come to Sweden and also have received residence permits the 
public organizations suffer from an overload of tasks and a lack of resources. 
The project Integration Halland have two overall objectives. One is to involve not only the public sector but also employers in 
trade and industry and third sector organizations in introduction of the newly arrived migrants in a coordinated effort. The other is 
to develop new methods that can fascilitate for the newly arrived migrants to study or to work.   
The project is designed to have 1400 participants who are supposed to participate to get tools and solutions to enhance their 
motivation, self-knowledge, self-esteem, self-confidence, the participation in and responsibility for their individual development 
process, their knowledge about possibilities for training, work and studies, their knowledge about business and enterprise and 
their desire and capacity for self-sufficiency. 
Introduction activities always consist of studies in Swedish, information about the Swedish society and the labour market and 
different labour market activities brought about by Arbetsförmedlingen. 
The project Integration Halland will be able to complement with more activities to speed up the integration process and to meet 
needs related to health problems, disadvantages due to gender, origin or physical or mental impairments. The project activities 
consists mostly of activities as guidance, information, keep-fit measures, therapeutical talks, preparations for work, training in a 
place of work, entrepreneurial actions and cooperation with employers. 
The project has applied for funding of transnational cooperation in the fields of gender mainstreaming and employability. The 
target group consists partly of jobseekers who are very qualified and get jobs relatively fast but there are also a substantial 
amount of jobseekers who lack qualifications. It is a huge challenge to find jobs in Sweden when you are low qualified so it is 
important to motivate this group for studies. 
The project Integration Halland will start 2015-09-01 and will end 2018-08-31.

Budgetöversikt

Resurser i projektet Belopp
Kostnader socialfonden 27 215 229 kr
Kostnader av regionalfondskaraktär (ERUF) 0 kr
Summa kostnader 27 215 229 kr
Avgår kontant medfinansiering 1 562 684 kr
ESF-stöd 25 652 545 kr
Offentligt bidrag i annat än pengar 11 125 638 kr
Offentligt finansierad ersättning till deltagare 0 kr
Offentliga kontanta medel tillförda projektet 0 kr
Offentliga kontanta medel från projektägaren 1 562 684 kr
Privata bidrag i annat än pengar 0 kr
Privata kontanta medel tillförda projektet 0 kr
Privata kontanta medel från projektägaren 0 kr
Summa offentlig och privat medfinansiering 12 688 322 kr

Summa total finansiering 38 340 867 kr
ESF-stöd 66,91 %
Budgeterad medfinansiering från projektet 33,09 %
Krav på medfinansiering från projektet enligt utlysningen: 33,30 %

Kostnader socialfonden (Analys- och planeringsfas) 2 058 045 kr
Personal 1 184 387 kr
Externa  tjänster 646 000 kr
Lokaler och administration 0 kr
Resor och logi 50 000 kr
Utrustning och materiel 0 kr
Indirekta kostnader 177 658 kr
Intäkter 0 kr
Kostnader socialfonden (Genomförandefas) 25 157 184 kr
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Personal 20 002 769 kr
Externa  tjänster 1 904 000 kr
Lokaler och administration 0 kr
Resor och logi 220 000 kr
Utrustning och materiel 30 000 kr
Indirekta kostnader 3 000 415 kr
Intäkter 0 kr
Kostnader regionalfondskaraktär 0 kr
Personal 0 kr
Externa  tjänster 0 kr
Lokaler och administration 0 kr
Resor och logi 0 kr
Utrustning och materiel 0 kr
Indirekta kostnader 0 kr
Intäkter 0 kr
Offentlig medfinansiering

Offentligt bidrag i annat än pengar 11 125 638 kr
Personal 3 125 367 kr
Externa  tjänster 8 000 271 kr
Lokaler och administration 0 kr
Resor och logi 0 kr
Utrustning och materiel 0 kr
Offentligt finansierad ersättning till deltagare 0 kr
Deltagarersättning 0 kr
Offentliga kontanta medel tillförda projektet 0 kr
Kontanta offentliga medel 0 kr
Offentliga kontanta medel från projektägaren 1 562 684 kr
Egeninsats 1 562 684 kr
Privat medfinansiering

Privata bidrag i annat än pengar 0 kr
Personal 0 kr
Externa  tjänster 0 kr
Lokaler och administration 0 kr
Resor och logi 0 kr
Utrustning och materiel 0 kr
Privata kontanta medel tillförda projektet 0 kr
Kontanta privata medel 0 kr
Privata kontanta medel från projektägaren 0 kr
Egeninsats 0 kr
Egeninsats enligt gruppundantagsförordning 0 kr
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Fax: 
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Svenska ESF-rådet,  

Besöksadress:  

Postadress:  

 

 

 

 

 

       

 

Avstämningsrapport vid övergång till genomförandefas. 

 

Projektnamn 

Integration Halland 

 

Diarienummer 

2015/00251 

 

 

Verksamheten under analys- och planeringsfasen ska redovisas till Svenska ESF-rådet i form av en 

avstämningsrapport där redovisning av de villkor som angetts i beslutet om stöd ska ingå. Om inte 

projektets rapport godkänns av Svenska ESF-rådet kan projektet komma att hävas. Först efter att villkoren 

är uppfyllda kan Svenska ESF-rådet godkänna att projektet får övergå i genomförandefas. 

 

 

Avstämning och rapportering från analys- och planeringsfas  

För att projektet ska kunna övergå från analys- och planeringsfas till genomförandefas ska följande 

punkter vara uppfyllda. 

 

1. Förtydligade mål, indikatorer och förväntade resultat och effekter. 

2. Detaljerad tids- och aktivitetsplan där aktiviteterna är tydligt kopplade till förväntade resultat 

och effekter. 

3. Konkret beskrivning av hur projektet ska arbeta strategiskt med att påverka aktörer och 

ordinarie verksamhet. En kommunikationsplan ska vara framtagen. 

4. Konkret plan för arbetet med principer för lika möjligheter. 

5. Beskrivning av projektorganisationens uppbyggnad och struktur. Uppgifter om projektets 

styrgrupps och eventuell referensgrupps sammansättning. 

6. Konkretiserad beskrivning av Arbetsförmedlingens roll i projektet  

7. Konkretisering av eventuellt transnationellt samarbete 

8. Beskriv dessutom upplägget för det transnationella arbetet/utbytet 

 

 

 

Skriv ut avstämningsrapporten och skicka den undertecknad till Svenska ESF-rådet i aktuell region.  

Bilagor skickas med e-post till Svenska ESF-rådet i aktuell region. 

 

Underskrift behörig företrädare för projektet 

 

 

Datum Namnteckning   Namnförtydligande 
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1. Förtydligade mål, indikatorer och förväntade resultat och effekter 

Integration Halland har två övergripande syften och mål med projektet: 

 Bidra till att korta vägen till utbildning och/eller anställning för den primära 

målgruppen. 

 Bidra till att öka andelen nyanlända som efter att ha deltagit i etableringsinsatser 

övergår till utbildning och/eller anställning. 

För att tydliggöra övriga mål, indikatorer och förväntade resultat och effekter finns en 

komplett målkatalog där samtliga effekt-, resultat och leveransmål presenteras, se bilaga 1. I 

bilaga 2 beskrivs syfte, målsättningar och indikatorer för det förändringsarbete som ska 

bedrivas i projektet Integration Halland.  

 

2. Detaljerad tids- och aktivitetsplan där aktiviteterna är tydligt kopplade till 

förväntade resultat och effekter. 

Projektet ska bedriva aktiviteter som leder till innovativ metodutveckling för att stödja 

projektdeltagarnas etableringsprocess och individuella måluppfyllelse. Det handlar också om 

att samordna resurser från privat sektor, offentlig sektor och den så kallade tredje 

samhällssektorn. Integration Halland ska också arbeta för en mer jämställd arbetsmarknad och 

att det ska bli ett gemensamt lärande. 

 

I bilaga 3 finns en samlad beskrivning över de lokala aktiviteterna. I Bilaga 4 finns tids- och 

aktivitetsplan.  

 

3. Konkret beskrivning av hur projektet ska arbeta strategiskt med att påverka 

aktörer och ordinarie verksamhet. En kommunikationsplan ska vara 

framtagen. 

Projektet Integration Halland ska arbeta med nyskapande metodutveckling men också skapa 

en större samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och tredje sektor. Syftet med det är att 

få till en förändring på både individ- organisation- samt struktursnivå.  

Offentliga organisationer i Sverige är uppbyggda efter en vertikal organisationsstruktur. Det 

innebär att de innehar flera hierarkiska nivåer. För att kunna påverka aktörer och ordinarie 

verksamheter kräver det att projektet bedriver påverkansarbete både ovanifrån hos högsta 

tjänsteman och politiker men också på gräsrotsnivå och mellanchefsnivå. Integration Halland 



 
 
 
 
 
 

 

2 (7) 

 
 
 
 
 

har därför byggt sin organisation för att kunna bedriva förändringsarbete på flera olika nivåer 

i samverkansorganisationerna. 

I bilaga 5 finns projektets kommunikationsplan. 

 

4. Konkret plan för arbetet med principer för lika möjligheter. 

Enligt standard för jämställdhet ska jämställdhet integreras i allt arbete som Europeiska 

Socialfonden genomför under programperioden 2014-2020. Det gäller även att projektet 

arbetar med övriga horisontella principer kring tillgänglighet och icke-diskriminering. I 

bilaga 6 finns projektets plan för arbetet med principer för lika möjligheter. 
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5. Beskrivning av projektorganisationens uppbyggnad och struktur. Uppgifter om 

projektets styrgrupps och eventuell referensgrupps sammansättning. 

 

Integration Halland har byggt sin organisation för att kunna bedriva förändringsarbete på flera 

olika nivåer i samverkansorganisationerna.  Integration Hallands organisation visualiseras 

med fyra kugghjul för att visa att alla delar är sammanlänkade. 

(Syntolkning: Fyra kugghjul i olika färger. I varje kugghjul står text som beskrivs nedan) 
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Kugghjul 1: 

Deltagare 

Deltagare i Integration Halland är kvinnor och män inom ramen för Arbetsförmedlingens 

etableringsuppdrag samt även de som erhållit PUT men som ännu inte fått en 

kommunplacering. 

Arbetsförmedling 

Arbetsförmedlingen är viktig för projektets fortlevnad. Beskriv under punkt 6. 

 

Kugghjul 2 

Operativt genomförande 

Projektledning: 

En av de viktigaste grundpelarna i Integration Halland är att få till en ökad samverkan i länet 

mellan offentlig sektor, näringsliv och föreningsliv. Vid rekrytering av projektledare 

prioriterades därför personer med befintliga nätverk i länet men också med tidigare erfarenhet 

av att skapa regional samverkan. Erfarenhet av att arbeta mot närings- och föreningsliv, 

förståelse för den offentliga sektorn samt kunskap om de horisontella principerna var andra 

kompetenser som efterfrågades. 

Projektledaren kommer att arbeta samordnande och biträdande projektledare arbetar med 

lärande och utveckling av projektet. 

Förutom projektledaren på 100 % samt biträdande projektledaren på 100 % ingår dessutom en 

ekonom på 75 %, en administratör på 75 %, en koordinator (länk mellan Arbetsförmedling 

och projektet) på 100 % samt en utvecklare på 75 % som samordnar, stöttar och utvecklar 

metoder för de lokala samverkansforumen.  

Projektmedarbetare: 

För att kunna genomföra de lokala aktiviteter som projektet tidigare har beskrivit finns det 

totalt 7,25 tjänster. Samverkansparterna medfinansierar även med totalt 3 tjänster. 

Projektmedarbetarna ska genomföra de beskrivna aktiviteterna men också vara en del i det 

regionala lärandet. 
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Kugghjul 3  

Strategisk inriktning 

Advisory Board 

Bollplank, plattform för spridning av resultat samt implementering. 

 Catarina Dahlöf, region Halland, ordförande 

 NN, Arbetsförmedlingen 

 Ann-Charlotte Järnström, Kungsbacka kommun (Kommunchef) 

 Annbritt Ulfgren, Varbergs kommun (Kommunchef) 

 Rolf Landholm, Falkenbergs kommun (Kommunchef) 

 Henry Bengtsson, Halmstads kommun (Kommunchef) 

 Per Borg, Hylte kommun (Kommunchef) 

 Nils Danred, Laholms kommun (Kommunchef) 

 Jörgen Peters (Länsråd) 

 NN (Upphandlingssekretess) 

 NN (Upphandlingssekretess) 

  

Styrgrupp: 

Strategisk grupp med beslutsansvar 

 Ordförande: Per Borg, Hylte kommun (Kommunchef) 

 Lars Öhlund, Arbetsförmedlingen 

 Fredrik Geijer, Kungsbacka kommun (Ansvarig chef integration) 

 Jonas da Silva, Varbergs kommun (Avdelningschef strategisk utveckling) 

 Ola Götesson, Falkenbergs kommun (Verksamhetschef) 

 Annika Vannerberg, Halmstad kommun (Samordnare integrationsfrågor) 

 Anna-Maria Mårtensson, Laholms kommun (Samordnare integrationsfrågor) 

 Lovisa Ljungberg, Länsstyrelsen (Enhetschef utvecklingsenheten) 

 Boel Abelson-Crossley, Region Halland (Verksamhetschef Social Hållbarhet) 

 NN (Upphandlingssekretess) 

 NN (Upphandlingssekretess) 
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Adjungerade:  

 ESF 

 Christer Grähs (Förvaltningschef Hylte kommun) 

 Utvärderare 

Beredningsgrupp 

Förberedelser inför styrgrupp, beslut av operativ karaktär samt ansvar för innehåll i 

lärplattform) 

 Carola Lindgren, Arbetsförmedlingen 

 Joakim Möllerström, Arbetsförmedlingen 

 Tony Jivéus, Kungsbacka kommun (Rektor kompetenscenter) 

 Mats Oljelund, Varbergs kommun (Inkluderingsstrateg, kommunledningskontoret) 

 Falkenberg: Jenny Bengtsson (Utredare) 

 Halmstad: Lisa Fock (Chef Enheten för etablering) 

 Hylte: Christer Grähs (Förvaltningschef arbets- och näringslivskontoret) 

 Laholm: Inger Öberg (Enhetschef) 

Kugghjul 4  

Lärande och utveckling 

Lärplattform 

Arbetet med det regionala lärandet presenteras i bilaga 7. 

Lokala samverkansforum 

Under den kommande genomförandefasen ska alla kommuner bilda ett samverkansforum 

utifrån ett brett partnerskap. Detta samverkansforum ska formeras utifrån lokala 

förutsättningar och behov men har som syfte att skapa en så bred resursbas som möjligt för att 

komplettera Arbetsförmedlingens insatser i etableringen. Den resurs som ingår i 

projektledningen ska upparbeta kontakter på ett regionalt plan samt stötta kommunerna i sin 

formering av de lokala samverkansforumen. 

 

6. Konkretiserad beskrivning av Arbetsförmedlingens roll i projektet  

Projektet ska förbättra, förstärka och komplettera de insatser som Arbetsförmedlingen gör 

inom ramen för etableringsuppdraget. Därför har Arbetsförmedlingen en given plats i 

Integration Halland.  
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För att kunna öka samverkan mellan Arbetsförmedlingen och övriga samverkanspartners i 

projektet har Arbetsförmedlingen en naturlig del av alla Integration Hallands olika grupper 

och samverkansorgan.  

De flesta aktiviteter som Arbetsförmedlingen kan erbjuda inom ramen för 

etableringsuppdraget upphandlas nationellt. Det gör att de inte anpassas efter de 

förutsättningar som Halland har. För att kunna erbjuda deltagarna aktiviteter som är bäst 

anpassade för målgruppen i länet, har projektledningen kontinuerlig avstämning med alla 

etableringshandläggare som verkar i Halland. Under denna träff får projektledningen till sig 

de utmaningar som handläggarna möter och tips och idéer utifrån deras handläggarroll.  

Integration Hallands koordinator är i grunden etableringshandläggare och kommer att vara 

länken mellan projektet och Arbetsförmedlingen. Koordinatorn kommer att skapa profiler för 

varje aktivitet, ta fram statistik till projektets utvärderare samt vara etableringshandläggarnas 

naturliga kontakt i projektet. 

De aktiviteter som erbjuds till deltagarna ses utifrån ett länsperspektiv. Det innebär att 

Arbetsförmedlingen har en utökad möjlighet att erbjuda deltagarna aktiviter i andra 

kommuner än i den deltagaren bor i. 

De lokala samverkanforum som ska bildas i varje kommun kommer att bestå av 

representanter från både kommun, näringsliv, tredje sektor samt Arbetsförmedling. Genom de 

lokala samverkanforumen skapas naturliga nätverk mellan de olika organisationerna och 

parterna kan gemensamt arbeta för att möta de utmaningar som finns inom respektive område.  

Arbetsförmedlingens handläggare kommer också att vara en del av projektets lärplattform. 

 

7. Konkretisering av eventuellt transnationellt samarbete 

Integration Halland ska tillsammans med Lokalt Ledd Utveckling Halland att ha ett 

transnationellt samarbete med Sauerland i Tyskland. I bilaga 8 finns en avsiktsförklaring från 

den tyska samverkansparten.  

 

8. Beskriv dessutom upplägget för det transnationella arbetet/utbytet 

Upplägget av det transnationella utbytet presenteras i bilaga 9. 
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Bilagefö rteckning   

Bilaga 1 Målkatalog 

Bilaga 2 Grunder för förändringsarbete 

Bilaga 3 Lokala aktiviteter 

Bilaga 4 Tids- och aktivitetsplan 

Bilaga 5 Kommunikationsplan  

Bilaga 6 Plan för arbetet med principer för lika möjligheter 

Bilaga 7 Plan för regionalt lärande 

Bilaga 8 Letter of intent 

Bilaga 9 Plan för transnationellt kunskaps- och erfarenhetsutbyte 

Bilaga 10 Uppdaterad målgruppsanalys  



 

 

Målkatalog för projektet Integration Halland 

I denna målkatalog redovisas samtliga effekt-, resultat och leveransmål för projektet 

Integration Halland. 

 

Projektets verksamhet har som ändamål att förstärka, förbättra och komplettera 

Arbetsförmedlingens insatser till nyanlända som utförs inom ramen för det så kallade 

etableringsuppdraget. Projektets primära målgrupp är till följd av detta kvinnor och män som 

omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag samt även de personer som fått beslut 

om uppehållstillstånd men ännu inte erhållit någon kommunplacering.  

 

Projektets övergripande syfte och mål är att: 

 

 Bidra till att korta vägen till utbildning och/eller anställning för den primära 

målgruppen. 

 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: 

 

 Innovativ metodutveckling för att stödja projektdeltagarnas etableringsprocess och 

individuella måluppfyllelse. 

 Samordning av resurser från privat sektor, offentlig sektor och den så kallade tredje 

samhällssektorn. 

 Arbete för en jämställd arbetsmarknad. 

 Gemensamt lärande. 

 

Målsättningarna för respektive område redovisas i det följande. 

 

 

Innovativ metodutveckling för att stödja 

projektdeltagarnas etableringsprocess och individuella 

måluppfyllelse 

Syftet med projektverksamheten på individnivå är att främja innovativ metodutveckling för att 

stödja projektdeltagarnas etableringsprocess och individuella måluppfyllelse. Detta ska leda 

till att vägen till utbildning/arbete förkortas samt att en ökande andel av de som deltagit i 
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insatser inom etableringsverksamheten och i projektet efter avslutad etableringsperiod ska 

kunna övergå till utbildning och/eller anställning. 

Effektmål 

De effektmål som rör detta område är nära kopplade till projektets huvudsakliga syfte. 

Följande effektmål föreslås: 

 Ledtider för att etablera plan samt komma igång med olika aktiviteter inom ramen för 

etableringsplanen ska kortas i jämförelse med utgångsläget. 

 Andelen personer i etableringsuppdraget som avslutas till arbete eller studier ska öka i 

jämförelse med utgångsläget.  

 Skillnaderna i sysselsättningsnivå ska minska relaterat till kön, födelseland och 

förekomst av funktionshinder mellan födda i Norden respektive födda i ett land 

utanför Norden i jämförelse med utgångsläget. 

 Skillnaderna i arbetslöshetsnivå ska minska relaterat till kön, födelseland, ålder, 

utbildningsbakgrund och förekomst av funktionshinder mellan födda i Norden 

respektive födda i ett land utanför Norden i jämförelse med utgångsläget. 

 

Effektmålen inom detta förändringsområde avser endast regional nivå då insatserna i de olika 

kommunerna i sig har mycket olika förutsättningar för att påverka målen i fråga.  

 

Resultatmål 

Följande mål avser projektverksamheten som helhet: 

 

 Deltagarna i projektverksamheten ska sammantaget på årsbasis ha 2 procent högre 

utflöde ur etableringen till utbildning/arbete jämfört med nyanlända i etableringen som 

inte deltar i projektet. 

 Skillnaderna mellan män och kvinnor efter avslutad etableringsplan ska minska med 2 

procent varje år under projektets genomförandefas. 

 

Mål för de medverkande kommunernas olika metodutvecklingsaktiviteter är att: 

 

 Under projektperioden utveckla och etablera de metoder som redovisas dokumentet 

Lokala aktiviteter så att de vid projektets slut 2018-08-31 vid behov ska kunna vara en 

del av det reguljära arbetssättet i framtida arbetssätt. 

 

Varje kommun har också specifika resultat- och leveransmål som redovisas i dokumentet 

Lokala aktiviteter. 
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Leveransmål 

Projektets kvantitativa leveransmål på individnivå inom detta förändringsområde är följande: 

 Under projekttiden göra det möjligt för sammanlagt 1 400 nyanlända att delta i 

projektets samlade verksamheter. 

 I Kungsbacka ska sammanlagt 60 nyanlända kvinnor och män under projektperioden 

delta i de aktiviteter som beskrivs i dokumentet Lokala aktiviteter. För att uppnå den 

lokala medfinansieringen ska 9 600 deltagartimmar redovisas.  

 I Varberg ska sammanlagt 240 nyanlända kvinnor och män delta i den aktivitet som 

beskrivs i dokumetet Lokala aktiviteter. För att uppnå den lokala medfinansieringen 

ska 9 600 deltagartimmar redovisas. 

 I Falkenberg ska sammanlagt 100 nyanlända kvinnor delta i den aktivitet som beskrivs 

i dokumentet Lokala aktiviteter. För att uppnå den lokala medfinansieringen ska 

40 000 deltagartimmar redovisas. 

 I Halmstad ska sammanlagt 240 nyanlända kvinnor och män i åldern 20-24 år delta i 

den aktivitet som beskrivs i dokumentet Lokala aktiviteter. För att uppnå den lokala 

medfinansieringen ska 57 600 deltagartimmar redovisas. 

 I Hylte ska sammanlagt 345 nyanlända kvinnor och män delta i de aktiviteter som 

beskrivs i dokumentet Lokala aktiviteter. För att uppnå den lokala medfinansieringen 

ska 82 800 deltagartimmar redovisas. 

 I Laholm ska sammanlagt 370 nyanlända kvinnor och män delta i den aktivitet som 

beskrivs i dokumentet Lokala aktiviteter. För att uppnå den lokala medfinansieringen 

ska 7 400 deltagartimmar redovisas. 

 I Halland ska sammanlagt 48 nyanlända kvinnor och män delta i ett mentorskaps 

program under projektperioden. Platserna fördelas på nyanlända i de i projektet 

medverkande kommunerna. För att uppnå den medfinansieringen på detta område ska 

2 400 deltagartimmar redovisas. 

 

Det kvalitativa leveransmålet är att projektverksamheten ska ha god tjänstekvalitet på följande 

områden: 

 

 Bemötande. 

 Delaktighet. 

 Lyhördhet. 

 Flexibilitet. 

 Kompetens. 

 Lokaler. 
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 Relevans i stödet. 

 Förbättrade möjligheter. 

 Stödets effekter. 

 

På samtliga områden ska en koppling till Socialfondens horisontella kriterier finnas. 

 

Stödja nyanlända som har en studieinriktad målsättning 

genom mentorskap 

Denna insats handlar också om att korta vägen till målet och att öka måluppfyllelsen men 

redovisas för sig eftersom insatsen är regionalt övergripande. 

 

 

Effektmål 

Följande effektmål har formulerats: 

 

 Att stödja nyanlända som har en studieinriktad målsättning och vill studera på 

högskola genom mentorskap så att de kan genomföra sina framtida studier med gott 

resultat. 

 

Resultatmål 

 Att alla platser i mentorskaps programmet kontinuerligt utnyttjas.  

 Att minst 80 procent av de nyanlända som erhåller en mentor ska fullfölja insatsen. 

 Att minst 80 procent av de nyanlända som erhåller en mentor ska uppleva att det stöd 

de fått väsentligen har bidragit till att underlätta deras studier. 

 

 

Leveransmål 

 Den utförare som upphandlas ska leverera ett mentorskaps program i enlighet med de 

kvantitativa och kvalitativa krav som framgår av träffat avtal. 
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Samordning av resurser från privat sektor, offentlig 

sektor och den så kallade tredje samhällssektorn 

En grundtanke i projektansökan är att det medför positiva effekter för både individer och 

samhälle om olika samhällsaktörers engagemang för nyanländas etablering samordnas. Syftet 

med detta förändringsområde är att öka den samlade effekten av samhällets engagemang för 

nyanlända i etableringen. Som det är i dagsläget så genomförs etableringsinsatser i huvudsak 

utifrån ansvarsområden som olika myndigheter har. Projektet vill medverka till ett ökat 

engagemang från näringslivet, från den idéburna sektorn och från medborgare i allmänhet. 

 

Effektmål 

De effekter som projektet vill uppnå genom etablering av breda partnerskap är att: 

 

 Öka medverkan från företagarorganisationer, företag, fackliga organisationer, 

föreningar och medborgare i etableringsprocessen i respektive kommun. 

 Öka samordningen av insatser från individer och verksamheter inom privat sektor, 

offentlig sektor samt civilsamhället. 

 

Verksamheten ska fortsätta efter projektets slut så länge det finns behov av den. 

 

Leveransmål och resultatmål  

Leveransmål och resultatmål sammanfaller i hög utsträckning och behandlas därför 

tillsammans. 

 Varje enskild medverkande kommun har ansvar för att under 2016 etablera ett 

samverkansforum för att fånga upp engagemang i etableringsprocessen från aktörer 

inom samhällets olika sektorer; näringsliv, offentlig sektor, den idéburna sektorn, de 

nyanlända själva samt kommuninvånare i gemen. 

 Syftet med ett sådant forum ska vara att kanalisera informationsutbyte kring vad olika 

aktörer gör samt att stimulera enskilda och organisationer att göra insatser som kan 

främja etableringen för de som mottagits i respektive kommun.  

 

Det finns en samordning mellan de offentliga verksamheterna som utgår från de lokala 

överenskommelserna kring etableringen som definierar de olika myndigheternas samverkan. 

Detta handlar dock om en bredare samverkan – en samling för en god etablering. 
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Arbete för lika möjligheter på arbetsmarknaden 

En plan för arbetet med de horisontella kriterierna jämställdhet, tillgänglighet och icke-

diskriminering har antagits av projektets styrgrupp och i denna redovisas bakgrund samt 

värderingsmässig grund för projektverksamhetens insatser för att verka för en jämställd 

arbetsmarknad. 

 

Effektmål 

Projektverksamheten i Integration Halland ska vara 

 lika tillgänglig 

 av lika hög kvalitet 

 lika väl anpassad 

oavsett 

 kön/könsöverskridande identitet eller uttryck 

 ålder 

 etnisk tillhörighet 

 funktionshinder 

 religion eller annan trosuppfattning 

 

 

Resultatmål 

Följande resultatmål har formulerats för projektet på detta förändringsområde: 

 Vägen till arbete, utbildning eller annan sysselsättning ska i lika hög utsträckning 

kunna kortas oavsett: 

- kön/könsöverskridande identitet eller uttryck 

- ålder 

- etnisk tillhörighet 

- funktionshinder 

- religion eller annan trosuppfattning 

 

 Kvinnor och män ska få del av projektverksamheten i relation till andel mottagna 
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kvinnor respektive män. 

 Jämställdheten ska säkerställas genom utveckling av personal (lärande och 

handledning) samt olika lokala aktiviteter (delad föräldraledighet, delat deltagande i 

etableringen samt extra barnomsorgsverksamhet). 

 Tillgängligheten ska öka genom lokala insatser i form av fördjupad kartläggning, 

hälsoinsatser, information om samhälle och arbetsmarknad, vägledning och 

coachningsverksamhet, mentorskap, Supported Employment med mera. 

 

 

Leveransmål 

Av projektplanen framgår att följande produkter ska levereras av verksamheten under 

projektets gång: 

 Utbildning av projektets styrgrupp kring de horisontella kriterierna -

jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och icke diskriminering. 

 Utbildning av projektpersonal.  

 Styrgruppen ska ta beslut om en policy för de horisontella kriterierna  

 Under projektets gång ge handledning till enskild projektverksamhet i mån av 

utrymme. 

 Medverkan av extern jämställdhetsresurs i aktiviteter inom projektets 

lärandeplattform. 

 Medverkan av extern jämställdhetsresurs vid analys av utvärderingsresultaten 

tillsammans med följeforskare, projektledning samt projektets styrgrupp. 

 

Uppnående av ovan angivna leveransmål är en förutsättning för att kunna uppnå ovan angivna 

resultat- och effektmål. 

 

 

Gemensamt lärande 

En viktig del i Socialfondsprojekten är att genomförandet av projekten ska innefatta 

lärprocesser. Det ska finnas utrymme för lärande både utifrån tidigare erfarenheter och 

kunskaper samt utifrån de erfarenheter som genereras genom projektverksamheten.  Lärande 

kan förekomma i olika former och avse såväl lärande på individ- som på organisationsnivå. 

Det gemensamma lärandet bör utgå från de förändringsområden som projektverksamheten ska 

arbeta med och ge möjligheter till såväl formellt som informellt lärande. 
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Resultat- och effektmål 

På detta område är det relevant att sammanföra resultat- och effektmål. Följande resultat- och 

effektmål har formulerats: 

 Utformningen av lärandeplattformen ska generera lärande som möjliggör utveckling 

av metoder och samverkan. Detta ska i sin tur leda till att projektets resultat- och 

effektmål uppnås. 

 Utformningen av lärandeplattformen ska också generera lärande som är möjligt att 

implementera i reguljär verksamhet och därmed komma till framtida nytta samt ge 

långsiktigt hållbara effekter både för individ och för samhälle. 

 

 

Leveransmål 

Under analys- och planeringsfasen har former och områden för lärande diskuterats. Det har då 

tydliggjorts att varje anordnad del i det regionala lärandet ska ha en koppling till projektets 

mål. Lärandet kan ske på olika sätt. Det är en fördel att ha en flexibilitet i struktur och 

innehåll. Följande är exempel på möjliga aktiviteter kopplade till förändringsmålen: 

 Erfarenhetsutbyte kring jämställdhet, tillgänglighet och lika möjligheter genom bidrag 

från de samverkande aktörerna med upphandlad resurs som drivande aktör. 

 Informationsaktiviteter för att alla ska ha en bild av vilka resurser som finns i regionen 

hos näringslivet, den offentliga sektorn och den tredje samhällssektorn. 

Ledningsgruppen skulle kunna samordna men olika samverkansaktörer vara drivande. 

 Workshoppar utifrån metodutvecklingsperspektivet. De olika kommunerna skulle 

kunna bjuda in de andra för att delge sina egna erfarenheter utifrån de lokala 

aktiviteterna. Ledningsgruppen kan vara pådrivande. Anordnare av programmet för 

mentorskap skulle kunna hålla i erfarenhetsredovisning kring mentorskapet.  

 Workshoppar utifrån uppföljnings- och utvärderingsaktiviteter med följeforskaren som 

drivande aktör. 

 Transnationella seminarier med medverkan av transnationella partners. En del i 

planeringen av det transnationella utbytet. Projektledningen är drivande. 
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Bilaga - Målstruktur och begreppsdefinitioner 

Det syfte och de målsättningar som projektet ska bidra till att uppnå struktureras i detta PM 

utifrån angivna förändringsområden. Syfte beskriver övergripande inriktningen på 

förändringsarbetet. Syfte svarar på frågor som: 

 

 Varför gör vi det här? 

 För vilka gör vi det? 

 Vilka aktörer berörs av genomförandet? 

 

Syftet är också kopplat till de effekter projektverksamheten vill uppnå. Enligt 

Ekonomistyrningsverket (ESV) är en effekt ”En förändring som inträffat som en följd av en 

vidtagen åtgärd och som annars inte skulle ha inträffat.” Vidare använder ESV begreppen 

prestation och resultat. Med prestationer avser ESV en tjänst eller produkt som tas emot av en 

målgrupp. Såväl prestationer som effekter ses av myndigheten som resultat. Effekter kan 

ibland uppstå i flera led och detta kallas vanligtvis mål-medel-kedja eller effektkedja där en 

insats leder till en effekt som i sin tur leder till en ny effekt. Effektkedjan kan ingå i en 

beskrivningsmodell som länge har använts i utvärderingsverksamhet, så kallad 

verksamhetslogik eller programteori.   

Effekter handlar således specifikt om de förändringar som projektets åtgärder/prestationer ska 

åstadkomma. Eftersom projektet verkar inom en större omvärldskontext är samtidigt 

samspelet mellan projektverksamhetens åtgärder/prestationer och andra verksamheters 

agerande en viktig faktor att ta hänsyn till. 

För att kunna generera underlag för styrgruppens och projektverksamhetens bedömningar av i 

vilken utsträckning projektet är på väg att uppfylla sina mål är det viktigt att utarbeta 

relevanta målsättningar samt rutiner för uppföljning och utvärdering. Projektverksamheten 

behöver ha olika typer av mål; processmål, leverans-/prestationsmål, resultatmål och 

effektmål. Processmål beskriver hur väl arbetsprocessen fungerar. Med prestationer avses de 

tjänster som projektet ska leverera. Resultatmål beskriver projektinsatsernas eftersträvade 

resultat vid en viss tidpunkt och effektmål beskriver den förändring som skett från en viss 

tidpunkt till en annan tidpunkt längre fram i tiden. 

 

Projekt förväntas i olika utsträckning bidra till att uppnå förändringar på olika områden. 

Förändringarna ska vara mätbara som prestationer, resultat och effekter. 

Enligt Ekonomistyrningsverkets skrift Resultatindikatorer – en idéskrift (2007) kan 
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indikatorer definieras på följande sätt: ”Indikatorer används som mått i olika sammanhang. 

Ofta används indikatorer som mått på resultat i form av förändrade tillstånd som en 

verksamhet är tänkt att bidra till, vilka uttrycks i form av mål på olika nivåer. 

Resultatindikatorer är mått som kan användas i bedömningen av framgång i förhållande till 

uppställda mål eller policys. En resultatindikator mäter alltid bara en avgränsad del av ett mål. 

Mål som avser önskade förändringar som en insats ska leda till är ofta ganska breda och 

oprecisa. Det kan handla till exempel om ökad tillväxt eller ökad trygghet”. 

Resultatindikatorer kan vara kvantitativa eller kvalitativa. En kvantitativ resultatindikator är 

en faktauppgift som kopplas till mål och som redovisas i termer av ett tal eller en procentsats. 

Kvalitativa resultatindikatorer som kopplas till mål kan uttryckas i kvantitativa termer men 

det handlar då om så kallade mjuka uppgifter, till exempel värderingar hos målgruppen och 

hur dessa förändras. 
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Grunder för förändringsarbetet i projektet 
Integration Halland 
I detta dokument beskrivs syfte, målsättningar och indikatorer för det förändringsarbete som 
ska bedrivas i projektet Integration Halland samt redovisas en struktur för uppföljnings- och 
utvärderingsarbetet i projektet i enlighet med en modell för förändringsteori, den så kallade 
programteoretiska modellen samt verktyg för uppföljning och utvärdering (se bilaga 1 för att 
få en schematisk bild av organisering av förändringsarbete i enlighet med den 
programteoretiska modellen). 
 
 

Övergripande inriktning av förändringsarbetet i 
projektet 
Att bedriva projekt inom Europeiska socialfondens ram är att arbeta med förändringsarbete. 
Projektet Integration Halland ska bidra till ett antal förändringar som berör deltagare i 
projektet, medverkande verksamheter samt regionen som helhet. De förhållanden som har 
tydliggjort behoven av förändringar har beskrivits och analyserats i den ansökan om medel 
från Europeiska socialfonden som Hyltebruks kommun gjort och fått beviljad. 

I detta PM tydliggörs vilka förändringsområden projektet arbetar med, varför förändringar 
eftersträvas på dessa specifika områden, vem det är som förväntas påverkas av 
projektverksamhetens insatser, hur dessa förändringar är kopplade till projektets olika aktörer 
och insatser, vilka målsättningar som projektverksamheten ska uppnå, vilka kvantitativa och 
kvalitativa indikatorer som ska spegla förändringarna samt hur uppföljningen och 
utvärderingen av projektverksamheten bör genomföras.  
 
Till att börja med beskrivs översiktligt projektets inriktning och målgrupp samt vad som avses 
med olika begrepp som rör förändringsarbetet. 
 
Projektet har sin bakgrund i den kraftiga ökning som skett under framförallt de senaste åren 
av antalet asylsökande i Sverige. Många av de asylsökande har efter en relativt kort tid fått 
permanent uppehållstillstånd (PUT) vilket också inneburit att Arbetsförmedlingens och 
kommunernas mottagningskapacitet har behövt uppgraderas i motsvarande takt. För 
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närvarande räcker inte resurserna till i alla kommuner och det har därför uppstått olika 
svårigheter i etablerings- och integrationsprocessen.  

Projektets verksamhet har som ändamål att förstärka, förbättra och komplettera 
Arbetsförmedlingens insatser till nyanlända som utförs inom ramen för det så kallade 
etableringsuppdraget. Projektets primära målgrupp är således kvinnor och män som omfattas 
av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag samt även de personer som fått beslut om 
uppehållstillstånd men ännu inte erhållit någon kommunplacering.  

Sekundära målgrupper i projektet kan också sägas vara andra aktörer som blir mottagare av 
projektets resultat: 

 Arbetsgivare som involveras i olika slags projektaktiviteter med fokus på att motverka 
diskriminering, verka för mångfald och att integrera de nyanlända på 
arbetsmarknaden. 

 Kommuninvånare som deltar i kulturöverbryggande aktiviteter. 
 Verksamheter inom den så kallade tredje samhällssektorn som möter den primära 

målgruppen i olika sammanhang och som bidrar med sina nätverk. 
 Personal i offentliga verksamheter som får del av projektets metodutvecklande 

aktiviteter och som delar med sig av sina egna erfarenheter och kunskaper till 
projektet. 

 Transnationella samverkanspartners som deltar i kunskaps- och erfarenhetsutbyte med 
projektet. 

 
Det övergripande syftet med projektet Integration Halland är att genom projektets aktiviteter: 
 

 Bidra till att korta vägen till utbildning och/eller anställning för den primära 
målgruppen. 

 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: 
 

 Innovativ metodutveckling för att stödja projektdeltagarnas etableringsprocess och 
individuella måluppfyllelse. 

 Samordning av resurser från privat sektor, offentlig sektor och den så kallade tredje 
samhällssektorn. 

 Arbete för lika möjligheter på arbetsmarknaden. 
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 Gemensamt lärande. 
 
Detta dokument är strukturerat utifrån dessa förändringsområden avseende mål, indikatorer 
samt uppföljning och utvärdering. Olika aktörer berörs i olika utsträckning av de angivna 
förändringsområdena och målen. Därför specificeras i respektive avsnitt vilka aktörer som 
berörs. 

 

Målstruktur och begreppsdefinitioner 
Det syfte och de målsättningar som projektet ska bidra till att uppnå struktureras i detta PM 
utifrån angivna förändringsområden. Syfte beskriver övergripande inriktningen på 
förändringsarbetet. Syfte svarar på frågor som: 
 

 Varför gör vi det här? 
 För vilka gör vi det? 
 Vilka aktörer berörs av genomförandet? 

 
Syftet är också kopplat till de effekter projektverksamheten vill uppnå. Enligt 
Ekonomistyrningsverket (ESV) är en effekt ”En förändring som inträffat som en följd av en 
vidtagen åtgärd och som annars inte skulle ha inträffat.” Vidare använder ESV begreppen 
prestation och resultat. Med prestationer avser ESV en tjänst eller produkt som tas emot av en 
målgrupp. Såväl prestationer som effekter ses av myndigheten som resultat. Effekter kan 
ibland uppstå i flera led och detta kallas vanligtvis mål-medel-kedja eller effektkedja där en 
insats leder till en effekt som i sin tur leder till en ny effekt. Effektkedjan kan ingå i en 
beskrivningsmodell som länge har använts i utvärderingsverksamhet, så kallad 
verksamhetslogik eller programteori (se bilaga 1).   

Effekter handlar således specifikt om de förändringar som projektets åtgärder/prestationer ska 
åstadkomma. Eftersom projektet verkar inom en större omvärldskontext är samtidigt 
samspelet mellan projektverksamhetens åtgärder/prestationer och andra verksamheters 
agerande en viktig faktor att ta hänsyn till. 

För att kunna generera underlag för styrgruppens och projektverksamhetens bedömningar av 
i vilken utsträckning projektet är på väg att uppfylla sina mål är det viktigt att utarbeta 
relevanta målsättningar samt rutiner för uppföljning och utvärdering. Projektverksamheten 
behöver ha olika typer av mål; processmål, leverans-/prestationsmål, resultatmål och 
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effektmål. Processmål beskriver hur väl arbetsprocessen fungerar. Med prestationer avses de 
tjänster som projektet ska leverera. Resultatmål beskriver projektinsatsernas eftersträvade 
resultat vid en viss tidpunkt och effektmål beskriver den förändring som skett från en viss 
tidpunkt till en annan tidpunkt längre fram i tiden. 
 
Projekt förväntas i olika utsträckning bidra till att uppnå förändringar på olika områden. 
Förändringarna ska vara mätbara som prestationer, resultat och effekter. 

Enligt Ekonomistyrningsverkets skrift Resultatindikatorer – en idéskrift (2007) kan 
indikatorer definieras på följande sätt: ”Indikatorer används som mått i olika sammanhang. 
Ofta används indikatorer som mått på resultat i form av förändrade tillstånd som en 
verksamhet är tänkt att bidra till, vilka uttrycks i form av mål på olika nivåer. 
Resultatindikatorer är mått som kan användas i bedömningen av framgång i förhållande till 
uppställda mål eller policys. En resultatindikator mäter alltid bara en avgränsad del av ett 
mål. Mål som avser önskade förändringar som en insats ska leda till är ofta ganska breda och 
oprecisa. Det kan handla till exempel om ökad tillväxt eller ökad trygghet”. 

Resultatindikatorer kan vara kvantitativa eller kvalitativa. En kvantitativ resultatindikator är 
en faktauppgift som kopplas till mål och som redovisas i termer av ett tal eller en procentsats. 
Kvalitativa resultatindikatorer som kopplas till mål kan uttryckas i kvantitativa termer men 
det handlar då om så kallade mjuka uppgifter, till exempel värderingar hos målgruppen och 
hur dessa förändras. 
 
För att kunna följa måluppfyllelsen i projektet har projektverksamheten anskaffat ett IT-
baserat uppföljningssystem där uppgifter om projektdeltagarna kan registreras.  

IT-systemet ska kunna leverera följande typer av rapporter: 

 Underlag för projektledningens planering och uppföljning. 
 Deltagaruppgifter som projektet ska leverera månadsvis till ESF-kontoret samt till 

SCB. 
 Uppföljningsrapporter till projektets styrgrupp. 
 Uppföljningsrapporter till respektive kommun. 
 Uppföljningsrapporter som den externe utvärderaren behöver. 
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Innovativ metodutveckling för att stödja 
projektdeltagarnas etableringsprocess och individuella 
måluppfyllelse 
Arbetet med de enskilda projektdeltagarna sker dels i de lokala verksamheter som varje 
kommun erbjuder, dels i det projektgemensamma mentorskapsprogrammet men framförallt i 
tjänster som arbetsförmedlingarna erbjuder inom ramen för etableringsverksamheten och som 
till stor del genomförs av kommunala verksamheter eller upphandlade privata aktörer. 
Enskilda individers möjligheter till etablering på arbetsmarknaden och i samhället påverkas av 
den samlade verksamheten. Utformningen av projektets målsättningar bör således påverkas av 
projektets funktion att komplettera de offentliga organisationernas ansvar för nyanländas 
integration – i synnerhet Arbetsförmedlingens ansvar inom ramen för etableringsuppdraget. 
 
Syftet med projektverksamheten på individnivå är att främja innovativ metodutveckling för att 
stödja projektdeltagarnas etableringsprocess och individuella måluppfyllelse. Detta ska leda 
till att vägen till utbildning/arbete förkortas samt att en ökande andel av de som deltagit i 
insatser inom etableringsverksamheten och i projektet efter avslutad etableringsperiod ska 
kunna övergå till utbildning och/eller anställning. 
 
I redovisningen av målen tas först effektmålen upp eftersom det är effekterna som ska vara i 
fokus för förändringsarbetet. Därefter redovisas resultatmål, leveransmål samt processmål 
vilkas uppnående är en förutsättning för att generera eftersträvade effekter. 
 

 

Effektmål 
De effektmål som rör detta område är nära kopplade till projektets huvudsakliga syfte. 
Följande effektmål föreslås: 

 Ledtider för att etablera plan samt komma igång med olika aktiviteter inom ramen för 
etableringsplanen ska kortas i jämförelse med utgångsläget. 

 Andelen personer i etableringsuppdraget som avslutas till arbete eller studier ska öka i 
jämförelse med utgångsläget.  
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 Skillnaderna i sysselsättningsnivå ska minska relaterat till kön, födelseland och 
förekomst av funktionshinder mellan födda i Norden respektive födda i ett land 
utanför Norden i jämförelse med utgångsläget. 

 Skillnaderna i arbetslöshetsnivå ska minska relaterat till kön, födelseland, ålder, 
utbildningsbakgrund och förekomst av funktionshinder mellan födda i Norden 
respektive födda i ett land utanför Norden i jämförelse med utgångsläget. 

 
Effektmålen inom detta förändringsområde avser endast regional nivå då insatserna i de olika 
kommunerna i sig har mycket olika förutsättningar för att påverka målen i fråga. 
Ingångsvärden för jämförelser utgörs av förhållandena 2016-01-01 i hela Halland. 
Avstämningar görs kvartalsvis under hela projektperioden. 
 

Indikatorer 

Vid styrgruppsmöte bör kvartalsvis följande indikatorer redovisas av Arbetsförmedlingen 
(ledtid 1-6 i Arbetsförmedlingens egen redovisning till regeringen av sitt uppdrag): 
 

 Medeltal antal dagar mellan uppehållstillstånd och inskrivning i etableringen. 
 Medeltal antal dagar mellan uppehållstillstånd och upprättande av etableringsplan. 
 Medeltal antal dagar mellan inskrivning hos Af och upprättande av etableringsplan. 
 Medeltal antal dagar mellan inskrivning och påbörjad arbetsförberedande 

insats/arbetsmarknadspolitiskt program. 
 Medeltal antal dagar mellan inskrivning hos Af och påbörjad Sfi. 
 Medeltal antal dagar mellan inskrivning och påbörjad samhällorientering. 
 Andel av de som avslutat sin etableringsplan som avslutats till studier respektive 

arbete.  
 Siffror avseende sysselsättning och arbetslöshet rörande födda i Norden respektive 

födda utanför Norden relaterat till kön, ålder, utbildningsbakgrund och förekomst av 
funktionshinder.  
 

Oavsett att effektmål endast formulerats på regional nivå bör statistik redovisas både på 
regional nivå samt kommun för kommun.  
 
 
 
Uppföljning och utvärdering 
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Effekterna bör mätas i relation till Arbetsförmedlingens resultat i etableringen. På detta sätt 
relateras resultat och effekter dels till projektverksamheten i sig och dels till det större 
sammanhanget att verksamheten ska bidra till att förstärka, förbättra och komplettera 
Arbetsförmedlingens insatser. 

Uppföljningsdata levereras av Arbetsförmedlingen till projektledning, extern utvärderare samt 
styrgrupp. Analys av effekterna föreslås ske i dialog mellan projektledning, 
verksamhetsansvariga för etableringsverksamheten samt extern utvärderare kvartalsvis. 
Siffror och analys redovisas därefter till styrgruppen för dialog i detta forum. 

I analysen av effekterna ska extern utvärderare bearbeta och sammanställa data samt sätta in 
dessa i en teoretisk referensram. All uppföljning och utvärdering ska ske så att det är möjligt 
för styrgruppen att ta nödvändiga strategiska beslut. 
 
 

Resultatmål 
Eftersom resultaten på individnivå påverkas av många faktorer utanför projektets möjlighet att 
påverka och att syftet med projektet är att förstärka, förbättra och komplettera de insatser som 
utförs inom ramen för etableringsuppdraget så bör resultatmålen knytas till 
Arbetsförmedlingens mål för etableringen. Eftersom deltagarna i Integration Halland får del 
av extra insatser jämfört med de som inte deltar i projektet så sätts de kvantitativa 
resultatmålen dock något högre för projektdeltagarna. 
 
Av resultatredovisning från Arbetsförmedlingen i Halland framgår att: 

 23 procent av de som avslutat en etableringsplan under 2014, sammanlagt 1 108 
personer, 90 dagar efter avslut hade en anställning eller studerade. 

 Bland män som avslutat en etableringsplan under 2014 hade 33 procent avslutats till 
arbete eller studier. 

 Bland kvinnor som avslutat en etableringsplan under 2015 hade 6 procent avslutats till 
arbete eller studier. 

 
Följande mål avser projektverksamheten som helhet: 
 

 Deltagarna i projektverksamheten ska sammantaget på årsbasis ha 2 procent högre 
utflöde ur etableringen till utbildning/arbete jämfört med nyanlända i etableringen som 
inte deltar i projektet. 
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 Skillnaderna mellan män och kvinnor efter avslutad etableringsplan ska minska med 2 
procent varje år under projektets genomförandefas. 

 

Indikatorer för att mäta resultat avseende hela projektet 

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. 
 
Kvantitativa indikatorer bör redovisas som: 
 

 Total volym deltagare. 
 Fördelning efter kommun. 
 Fördelning efter kön. 
 Fördelning efter ålder. 
 Fördelning efter utbildningsnivå. 
 Fördelning efter födelseland. 
 Förekomst av funktionshinder kodning. 

 
Målsättningarna för respektive kommun knyts till den/de metodutvecklingsinsatser som 
respektive kommun ska genomföra. Detta redovisas nedan. 
 
 
Kungsbacka 

I Kungsbacka genomförs två utvecklingsaktiviteter: 
 

 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. 
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Följande övergripande resultatmål har formulerats för båda aktiviteterna: 
 

 Att utveckla och etablera metoderna under projektperioden så att de vid projektets slut 
2018-08-31 vid behov ska kunna vara en del av det reguljära arbetssättet i framtida 
etableringsverksamhet. 

 
 
 

 

 

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. 

 
Följande resultatmål har formulerats för aktiviteten i fråga: 
 

 Att utveckla och etablera metoden under projektperioden så att den vid projektets slut 
2018-08-31 vid behov ska kunna vara en del av det reguljära arbetssättet i framtida 
etableringsverksamhet. 

 
 
Falkenberg 

I Falkenberg genomförs följande lokala utvecklingsaktivitet: 
 

 Metodutveckling avseende etablering av en barnomsorgsverksamhet i kombination 
med språkinlärning i enlighet med den så kallade Kramforsmodellen. 

 
Följande övergripande resultatmål har formulerats för aktiviteten: 
 

 Att utveckla och etablera metoden under projektperioden så att den vid projektets slut 
2018-08-31 vid behov ska kunna vara en del av det reguljära arbetssättet i framtida 
etableringsverksamhet. 
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Halmstad 

I Halmstad genomförs följande utvecklingsinsats: 
 

 Metodutveckling avseende en förstärkt etableringsinsats i form av KASAM-dialog, 
kartläggningsverktyget EducateIT samt arbetslivskurser. Insatsen är riktad till 
ungdomar 20-24 år. 

 
Följande övergripande resultatmål har formulerats för aktiviteten: 
 

 Att utveckla och etablera metoden under projektperioden så att den vid projektets slut 
2018-08-31 vid behov ska kunna vara en del av det reguljära arbetssättet i framtida 
etableringsverksamhet. 

 
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. 
 
Följande övergripande resultatmål har formulerats för alla tre aktiviteterna: 
 

 Att utveckla och etablera metoderna under projektperioden så att de vid projektets slut 
2018-08-31 vid behov ska kunna vara en del av det reguljära arbetssättet i framtida 
etableringsverksamhet. 

 
 
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. 
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Följande övergripande resultatmål har formulerats för båda aktiviteterna: 
 

 Att utveckla och etablera metoderna under projektperioden så att de vid projektets slut 
2018-08-31 ska kunna vara en del av det reguljära arbetssättet i framtida 
etableringsverksamhet. 

 
 
Indikatorer för metodutvecklingsaktiviteterna 

De kvantitativa indikatorerna ska spegla: 
 

 Antal genomförda metodutvecklingsaktiviteter i relation till projektplanen. 
 Antal implementerade metodutvecklingsaktiviteter i relation till projektplanen. 

 
 
De kvalitativa indikatorerna ska utgöras av: 
 

 Beskrivning och analys av innehåll och struktur i de etablerade och genomförda 
aktiviteterna samt aktiviteternas koppling till projektets målsättningar. 

 Beskrivning och analys av orsaker till icke etablerade och genomförda insatser i 
relation till projektplanen. 

 Beskrivning och analys av i vilken utsträckning och på vilka sätt genomförda 
aktiviteter utformats för att skapa förutsättningar för fler att generellt komma i 
utbildning och/eller arbete på kortare tid än tidigare. 

 Beskrivning och analys av i vilken utsträckning och med vilken kvalitet kvinnor 
respektive män får del av insatser inom ramen för projektverksamheten. 

 Beskrivning och analys av i vilken utsträckning och på vilka sätt berörda aktörer 
uppfattar att etablerade och genomförda aktiviteter anpassas till den enskilde individen 
utifrån ett helhetsperspektiv på deltagarens livssituation. 

 Beskrivning och analys av i vilken utsträckning och på vilka sätt de utvecklade 
metoderna bidrar till att ge nyanlända kvinnor och män en service som är lika 
tillgänglig, av lika hög kvalitet och lika väl anpassad oavsett kön, funktionshinder och 
olika diskrimineringsgrunder. 

 Beskrivning och analys av vilken nytta berörda aktörer upplever uppstår till följd av 
genomförda aktiviteter. 
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 Beskrivning och analys av vilken nytta berörda aktörer upplever uppstår till följd av 
genomförda aktiviteter i relation till av styrgruppen antagen policy för jämställdhet, 
tillgänglighet och icke-diskriminering. 

 
 
Uppföljning och utvärdering av resultatmålen på regional och lokal nivå 

Underlagen för uppföljning av resultatmålen i form av kvantitativa data på individnivå 
genereras i hög grad av det IT-system som upphandlats, se bilaga 9. 

Kvalitativa data rörande berörda aktörers värdering av de uppnådda resultaten fångas upp av 
extern utvärderingsresurs med stöd av olika metoder, till exempel enkäter, enskilda intervjuer, 
gruppintervjuer och fokusgrupper. Den externa utvärderingsresursen bör också i betydande 
utsträckning delta i olika projektaktiviteter. 

Förutom det övergripande resultatmålet som är lika för de medverkande kommunerna så har 
varje kommun satt specifika resultatmål för sina verksamheter. Dessa resultatmål följs upp av 
de enskilda kommunerna själva. 

Analys av resultat och effekter bör ske i olika dialogmöten främst mellan styrgrupp, 
ledningsgrupp, projektmedarbetare, samverkanspartner och den externa utvärderingsresursen.  

Extern utvärderare bearbetar information, sammanställer underlag och strukturerar denna typ 
av dialogmöten för att skapa en teoridriven lärande utvärdering, se bilaga 10. 
 

Leveransmål 
Huvuddelen av den innovativa metodutvecklingen sker i de medverkande kommunerna 
utifrån de olika projektaktiviteter som ska bedrivas på respektive ort.  

Projektets kvantitativa leveransmål på individnivå är följande: 

 Under projekttiden göra det möjligt för sammanlagt 1 400 nyanlända att delta i 
projektets samlade verksamheter. 

 I Kungsbacka ska sammanlagt 60 nyanlända kvinnor och män under projektperioden 
delta i de aktiviteter som beskrivs i bilaga 3. För att uppnå den lokala 
medfinansieringen ska 9 600 deltagartimmar redovisas.  



 
 
 
 
 
 

 

13 (35) 
 
 
 
 
 

 I Varberg ska sammanlagt 240 nyanlända kvinnor och män delta i den aktivitet som 
beskrivs i bilaga 4. För att uppnå den lokala medfinansieringen ska 9 600 
deltagartimmar redovisas. 

 I Falkenberg ska sammanlagt 100 nyanlända kvinnor delta i den aktivitet som beskrivs 
i bilaga 5. För att uppnå den lokala medfinansieringen ska 40 000 deltagartimmar 
redovisas. 

 I Halmstad ska sammanlagt 240 nyanlända kvinnor och män i åldern 20-24 år delta i 
den aktivitet som beskrivs i bilaga 6. För att uppnå den lokala medfinansieringen ska 
57 600 deltagartimmar redovisas. 

 I Hylte ska sammanlagt 345 nyanlända kvinnor och män delta i de aktiviteter som 
beskrivs i bilaga 7. För att uppnå den lokala medfinansieringen ska 82 800 
deltagartimmar redovisas. 

 I Laholm ska sammanlagt 370 nyanlända kvinnor och män delta i den aktivitet som 
beskrivs i bilaga 8. För att uppnå den lokala medfinansieringen ska 7 400 
deltagartimmar redovisas. 

 I Halland ska sammanlagt 48 nyanlända kvinnor och män delta i ett mentorskaps 
program under projektperioden. Platserna fördelas på nyanlända i de i projektet 
medverkande kommunerna. För att uppnå den medfinansieringen på detta område ska 4 800
 deltagartimmar redovisas. 

 
Det kvalitativa leveransmålet är att projektverksamheten ska ha god tjänstekvalitet på följande 
områden: 
 

 Bemötande. 
 Delaktighet. 
 Lyhördhet. 
 Flexibilitet. 
 Kompetens. 
 Lokaler. 
 Relevans i stödet. 
 Förbättrade möjligheter. 
 Stödets effekter. 

 
På samtliga områden ska en koppling till de horisontella kriterierna finnas. 
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Indikatorer  
 

 Antal deltagare i respektive aktivitet fördelat på i IT-systemet registrerade 
bakgrundsvariabler. 

 Antal deltagartimmar i respektive aktivitet fördelat på i IT-systemet registrerade 
bakgrundsvariabler. 

 Beskrivning och analys av i vilken utsträckning och på vilka sätt berörda aktörer 
uppfattar att verksamheterna kännetecknas av god tjänstekvalitet. 

 Beskrivning och analys av i vilken utsträckning och på vilka sätt de utvecklade 
metoderna bidrar till att ge nyanlända kvinnor och män en service som är lika 
tillgänglig, av lika hög kvalitet och lika väl anpassad oavsett kön, funktionshinder och 
olika diskrimineringsgrunder. 

 Beskrivning och analys av vilken nytta berörda aktörer upplever uppstår till följd av 
genomförda aktiviteter. 

 
 
Uppföljning och utvärdering 

Underlagen för uppföljning av resultatmålen i form av kvantitativa data på individnivå 
genereras i hög grad av det IT-system som upphandlats, se bilaga 9. 

Kvalitativa data rörande berörda aktörers värdering av de uppnådda resultaten fångas upp av 
extern utvärderingsresurs med stöd av olika metoder, till exempel enkäter, enskilda intervjuer, 
gruppintervjuer och fokusgrupper. Den externa utvärderingsresursen bör också i betydande 
utsträckning delta i olika projektaktiviteter. 

Analys av resultat och effekter bör ske i olika dialogmöten främst mellan styrgrupp, 
ledningsgrupp, projektmedarbetare, samverkanspartner och den externa utvärderingsresursen.  

Extern utvärderare bearbetar information, sammanställer underlag och strukturerar denna typ 
av dialogmöten för att skapa en teoridriven lärande utvärdering, se bilaga 10. 
 
 

Processmål 
Följande processmål kan formuleras: 
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 Projektledningen ska under hela projektperioden stödja utvecklingsprocesser som 
bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet genom aktiviteter inom projektets 
lärplattform (se nedan under rubriken gemensamt lärande) i enlighet dels med den 
plan för lärandeaktiviteter som ingår i projektplanen och dels i enlighet med av 
Socialstyrelsen utarbetad metod för att främja implementering av nya metoder (se 
bilaga 11).  

 Projektverksamheten på respektive ort ska bygga upp och genomföra insatser i 
enlighet med den projektplan som utarbetats under projektets analys- och 
planeringsfas. 

 Utvecklingsprocesserna ska på alla nivåer knytas till perspektiven för 
jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och lika möjligheter utifrån av styrgruppen för 
projektet antagen policy (se bilaga ). 

 
 
Indikatorer 
 

 I vilken utsträckning och på vilka sätt berörda aktörer uppfattar syfte, målsättningar 
och egen roll i projektet. 

 I vilken utsträckning och på vilka sätt av projektet berörda aktörer känner sig delaktiga 
i processen att utveckla ovan nämna aktiviteter. 

 I vilken utsträckning och på vilka sätt berörda aktörer upplever att styrningen av 
projektet fungerar.  

 I vilken utsträckning och på vilka sätt berörda aktörer upplever att de tar ansvar i 
enlighet med sina roller i projektet. 

 I vilken utsträckning och på vilka sätt berörda aktörer upplever stöd från 
projektledning och ledningspersonal i den egna reguljära verksamheten. 

 I vilken utsträckning och på vilka sätt berörda aktörer upplever ett engagemang i 
projektverksamheten. 

 I vilken utsträckning och på vilka sätt berörda aktörer upplever att information och 
kommunikation fungerar i projektet. 

 I vilken utsträckning och på vilka sätt berörda aktörer upplever att det administrativa 
arbetet i projektet fungerar. 

 I vilken utsträckning och på vilka sätt berörda aktörer upplever att 
projektverksamhetens IT-stöd fungerar. 

 I vilken utsträckning och på vilka sätt berörda aktörer upplever de lärande 
aktiviteterna som relevanta och givande. 
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Ovanstående är i hög utsträckning indikatorer som ska speglas genom den externa 
utvärderingen. 

 
Uppföljning och utvärdering 
 
Det är av stor vikt att de som berörs av projektet har fått förutsättningar att vara delaktiga, ta 
det ansvar de tilldelats, får det stöd de behöver samt upplever ett engagemang för och en 
tillhörighet till projektet. Det är också viktigt att projektets olika arbetsprocesser fungerar på 
ett smidigt och effektivt sätt. 
 
En del av detta kan fångas upp i det dagliga arbetet av kontaktpersoner, projektledning, 
styrgrupp och andra i projektverksamheten men det är också viktigt att knyta den externa 
utvärderingen till uppföljning av hur projektprocessen fungerar. Detta kan göras genom att 
den externa utvärderingsresursen tar del av projektdokumentation, deltar i olika aktiviteter i 
projektet samt genom genomförande av frekventa attitydenkäter via webbaserade formulär. 
 
Anlitad extern utvärderare bör därför ha tillgång till ett IT-baserat system för att genomföra 
enkätundersökningar online, t.ex. webropol. 
 
 

Stödja nyanlända som har en studieinriktad målsättning 
genom mentorskap 
Denna insats handlar också om att korta vägen till målet och att öka måluppfyllelsen men 
redovisas för sig eftersom insatsen är regionalt övergripande. 

Syftet med att stödja nyanlända med en studieinriktad målsättning genom mentorskap är att 
skapa bästa möjliga förutsättningar för att de nyanlända ska kunna skaffa sig en på 
arbetsmarknaden konkurrenskraftig utbildning på högskolenivå.  

Huvuddelen av efterfrågan på arbetsmarknaden avser arbeten där det krävs eftergymnasial 
utbildning. Därför behöver andelen nyanlända som söker sig till eftergymnasiala studier öka. 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

17 (35) 
 
 
 
 
 

Effektmål 
Följande effektmål har formulerats: 
 

 Att stödja nyanlända som har en studieinriktad målsättning och vill studera på 
högskola genom mentorskap så att de kan genomföra sina framtida studier med gott 
resultat. 

 
 
Indikatorer 

 Antal nyanlända kvinnor och män i respektive kommun samt i regionen som helhet 
som 2016 påbörjade eftergymnasiala studier efter avslutad etableringsfas. 

 Antal nyanlända kvinnor och män i respektive kommun samt i regionen som helhet 
som 2017 påbörjade eftergymnasiala studier efter avslutad etableringsfas. 

 Andel nyanlända kvinnor och män i respektive kommun samt i regionen som helhet 
som 2016 påbörjade eftergymnasiala studier efter avslutad etableringsfas och som 
ingått i projektets mentorskaps program. 

 Andel nyanlända kvinnor och män i respektive kommun samt i regionen som helhet 
som 2017 påbörjade eftergymnasiala studier efter avslutad etableringsfas och som 
ingått i projektets mentorskapsprogram. 

 Andel nyanlända kvinnor och män i respektive kommun samt i regionen som helhet 
som ingått i mentorskapsprogrammet som uppfattar att deras möjlighet att genomföra 
studierna har påverkats positivt av mentorskapet. 

 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljningen baseras på siffror från Arbetsförmedlingen, kommunerna samt utföraren av 
mentorskapsprogrammet. 
 
Utvärderingen ska analysera utfallet i relation till genomförande, resultat och effekter. En 
jämförande studie skulle kunna göras i fråga om studieresultat mellan deltagare i 
mentorskapsprogrammet och nyanlända som inte deltagit i mentorskapsprogrammet. 
 
 

Resultatmål 
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 Att alla platser i mentorskapsprogrammet kontinuerligt utnyttjas.  
 Att minst 80 procent av de nyanlända som erhåller en mentor ska fullfölja insatsen. 
 Att minst 80 procent av de nyanlända som erhåller en mentor ska uppleva att det stöd 

de fått väsentligen har bidragit till att underlätta deras studier. 
 
 
Indikatorer 

Kvantitativa indikatorer: 

 Antal intresseanmälningar från målgruppen nyanlända. 
 Antal intresseanmälningar för att vara mentor. 
 Antal utbildade mentorer per år. 
 Antal adepter per år som på påbörjat en mentorskaps process.  
 Antal genomförda mentorskaps aktiviteter per adept. 
 Andel mentorer som fullföljt sitt uppdrag. 
 Andel adepter som fullföljt mentorskaps processen i enlighet med plan. 

 
Kvalitativa indikatorer: 
 

 Upplevd kvalitet i marknadsföringen av mentorskaps programmet. 
 Mentorsutbildningens upplevda kvalitet i relation till kravprofil i avtal med utförare. 
 Upplevd kvalitet i matchningen mellan mentor och adept. 
 Upplevelser av kvaliteten i relationen mentor – adept. 
 Upplevelser av nyttan med mentorskapsprogrammet och på vilket sätt det bidragit till 

studieresultaten. 
 
Uppföljning och utvärdering 

Den direkta uppföljningen baseras på överenskommelser mellan projektverksamheten och 
utföraren i avtal. I detta bör ingå en beskrivning av vilka uppföljningsuppgifter som 
leverantören ska redovisa och när. De ska täcka in framförallt de kvantitativa indikatorer som 
angivits ovan. 

Den externe utvärderaren tar del av dessa uppföljningsuppgifter genom projektledningen.  
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Utvärderingen bör baseras på att fånga upp mentorers och adepters synpunkter dels genom 
enkätundersökningar och dels genom personliga intervjuer med ett urval mentorer och 
adepter. Frågeinstrumenten ska möjliggöra en beskrivning och analys av respektive aktörs 
upplevelser i relation framförallt till ovan nämnda kvalitativa kriterier. 
 
 

Leveransmål 

 Den utförare som upphandlas ska leverera ett mentorskaps program i enlighet med de 
kvantitativa och kvalitativa krav som framgår av träffat avtal. 

 

Processmål 
Följande processmål förväntas uppnås: 
 

 Projektledningen ska upphandla ett mentorskapsprogram för sammanlagt 48 deltagare 
under analys- och planeringsfasen.  

 Arbetsförmedlingen och de medverkande kommunerna ska inför 2016 och 2017 
anvisa 24 deltagare per år till det regionala mentorskaps program som upphandlats av 
projektet.  

 Projektledningen ska kontinuerligt följa upp mentorskapsprogrammets beläggning och 
funktionalitet i enlighet med avtal med utföraren. 

 
Uppföljning av att ovanstående aktiviteter genomförs sker genom utvärderarens kontakt med 
projektet samt projektledningens redovisning till styrgruppen. 
 
 

Samordning av resurser från privat sektor, offentlig 
sektor och den så kallade tredje samhällssektorn 
En grundtanke i projektansökan är att det medför positiva effekter för både individer och 
samhälle om olika samhällsaktörers engagemang för nyanländas etablering samordnas. Syftet 
med detta förändringsområde är att öka den samlade effekten av samhällets engagemang för 
nyanlända i etableringen. Som det är i dagsläget så genomförs etableringsinsatser i huvudsak 
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utifrån ansvarsområden som olika myndigheter har. Projektet vill medverka till ett ökat 
engagemang från näringslivet, från den idéburna sektorn och från medborgare i allmänhet. 
 
 

Effektmål 
De effekter som projektet vill uppnå genom etablering av breda partnerskap är att: 
 

 Öka medverkan från företagarorganisationer, företag, fackliga organisationer, 
föreningar och medborgare i etableringsprocessen i respektive kommun. 

 Öka samordningen av insatser från individer och verksamheter inom privat sektor, 
offentlig sektor samt civilsamhället. 

 
Verksamheten ska fortsätta efter projektets slut så länge det finns behov av den. 
 
 
Indikatorer 

 Antal deltagande aktörer relaterat till aktörskategori. 
 Vilka områden som berörs av samverkan. 
 Antal nya initiativ som initierats som en följd av samverkansplattformens arbete. 
 Initiativens karaktär. 
 Initiativens varaktighet. 
 Initiativens upplevda effekter. 

 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning och utvärdering baseras på både kvantitativa och kvalitativa data. Extern 
utvärderare behöver tillsammans med kontaktpersoner i samverkansplattformarna etablera en 
fungerande rapporteringsstruktur som bygger på en rapporteringsmall. Därutöver behöver 
enkäter och intervjuer genomföras som underlag för informationsinhämtningen. Det behöver 
också skapas en struktur för återföring av projektets utvärdering till deltagarna i 
samverkansplattformarna. 

Intressanta områden att belysa utöver ovanstående är följande: 
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 Vilka effekter ger dessa samverkansfora beträffande kunskapsspridning om de 
nyanländas behov och förutsättningar samt vilka insatser som görs av olika aktörer för 
att främja etableringen? 

 Vilka effekter ger dessa samverkansfora beträffande initiering av stödinsatser som kan 
bedömas gynna individer i etableringen? 

 Kan liknande effekter ses i de kommuner som inte har valt att etablera 
samverkansfora? 

 
Uppföljnings- och utvärderingsstrukturen behöver anpassas till respektive 
samverkansplattform. 
 

Leveransmål och resultatmål  
Leveransmål och resultatmål sammanfaller i hög utsträckning och behandlas därför 
tillsammans. 

 Varje enskild medverkande kommun har ansvar för att under 2016 etablera ett 
samverkansforum för att fånga upp engagemang i etableringsprocessen från aktörer 
inom samhällets olika sektorer; näringsliv, offentlig sektor, den idéburna sektorn, de 
nyanlända själva samt kommuninvånare i gemen. 

 Syftet med ett sådant forum ska vara att kanalisera informationsutbyte kring vad olika 
aktörer gör samt att stimulera enskilda och organisationer att göra insatser som kan 
främja etableringen för de som mottagits i respektive kommun.  

 
Det finns en samordning mellan de offentliga verksamheterna som utgår från de lokala 
överenskommelserna kring etableringen som definierar de olika myndigheternas samverkan. 
Detta handlar dock om en bredare samverkan – en samling för en god etablering. 
 
 
Indikatorer 

Måluppfyllelsen mäts kvantitativt utifrån antal medverkande kommuner som har en sådan 
samverkansplattform. 
 
Måluppfyllelsen mäts kvalitativt utifrån graden av engagemang från aktörer inom olika 
sektorer, aktivitetsnivån i samverkansplattformen samt vilka resultat och effekter respektive 
samverkansplattform kan uppvisa. 
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Specifikt behöver följande tydliggöras: 

 I vilken utsträckning och på vilka sätt har de medverkande kommunerna etablerat ett 
sådant samverkansforum under 2016 och anledningarna till detta.  

 I vilken utsträckning och på vilka sätt har medverkande kommuner valt att inte 
etablera samverkansplattformar under 2016 och anledningarna till detta. 

 I vilken utsträckning och på vilka sätt de samverkansfora som bildas har 
representation från samtliga aktörskategorier samt kontinuerligt bedriver verksamhet 
som kanaliserar informationsutbyte samt leder till insatser som gynnar etableringen för 
nyanlända flyktingar och kompletterar de offentliga verksamheternas insatser. 

 Hur fungerar arbetet i de samverkansfora som etablerats? Vilka deltar? Hur träffas 
man? Vad finns på agendan?  

 

Uppföljning och utvärdering 

Extern utvärderare följer upp i vilken utsträckning målet nåtts genom avstämning med 
projektledningen, intervjuer med ansvariga i respektive kommun samt genom att ta del av 
dokumentation (protokoll och beskrivningar av insatser) från respektive samverkansforum.  
 

Processmål 

 Projektets styrgrupp och projektledning ansvarar för att initiera processer att bilda 
samverkansplattformar eller att utveckla redan befintliga sådana i alla medverkande 
kommuner. 

 
 
Indikatorer 

 I vilken utsträckning och på vilka sätt av insatsen berörda aktörer uppfattar syfte, 
målsättningar och egen roll i detta arbete. 

 I vilken utsträckning och på vilka sätt av insatsen berörda aktörer känner sig delaktiga 
i processen att utveckla den.  

 I vilken utsträckning och på vilka sätt berörda aktörer upplever att de tar ansvar i 
enlighet med sina roller i projektet. 
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 I vilken utsträckning och på vilka sätt berörda aktörer upplever stöd från 
projektledning och ledningspersonal i den egna reguljära verksamheten kring den 
aktuella processen. 

 I vilken utsträckning och på vilka sätt berörda aktörer upplever ett engagemang i 
processen. 

 I vilken utsträckning och på vilka sätt av insatsen berörda aktörer uppfattar att 
processen att utveckla samverkansplattformarna har fungerat. 

 
 
Uppföljning och utvärdering 

Det är av stor vikt att de som berörs av projektet har fått förutsättningar att vara delaktiga, ta 
det ansvar de tilldelats, får det stöd de behöver samt upplever ett engagemang för och en 
tillhörighet till projektet. Det är också viktigt att projektets olika arbetsprocesser fungerar på 
ett smidigt och effektivt sätt. 
 
Det är intressant att följa upp vilka olika processer som utvecklas i de olika kommunerna 
beroende på hur existerande plattformar ser ut, om man själv valt att arbeta med just detta 
eller om man inte varit intresserad av just detta område i projektet. 
 
En del av detta kan fångas upp i det dagliga arbetet av kontaktpersoner, projektledning, 
styrgrupp och andra i projektverksamheten men det är också viktigt att knyta den externa 
utvärderingen till uppföljning av hur projektprocessen fungerar. Detta kan göras genom att 
den externa utvärderingsresursen tar del av projektdokumentation, deltar i olika aktiviteter i 
projektet samt genom genomförande av attitydenkäter via webbaserade formulär under olika 
delar av processen. 
 

Arbete för lika möjligheter på arbetsmarknaden 
En plan för arbetet med de horisontella kriterierna jämställdhet, tillgänglighet och icke-
diskriminering har antagits av projektets styrgrupp och i denna redovisas bakgrund samt 
värderingsmässig grund för projektverksamhetens insatser för att verka för en jämställd 
arbetsmarknad. Det framgår av projektets kartläggning att det finns betydande ojämlikheter på 
arbetsmarknaden relaterat till kön, födelseland och förekomst av funktionshinder. Inriktningen 
av projektets ambitioner i fråga om jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och icke 
diskriminering är att fokusera på värderingar, attityder samt bemötandet av nyanlända 
flyktingar och invandrare i etableringen genom att arbeta med faktorer som påverkar detta 
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möte. Detta förändringsområde innefattar i första hand de som verkar inom projektet men 
också personal i de reguljära verksamheterna och de som ingår i kommunernas 
samverkansfora. De resurser som projektet förfogar över på detta område är bland annat: 

 Kommunernas egna jämställdhetsresurser. 
 ESFs processtöd. 
 Budgeterad jämställdhetsresurs i projektet som ska upphandlas. 
 Projektmedarbetarnas egna resurser. 
 Följeforskningsresurs. 
 Resurser i det transnationella utbytet. 

 
De samverkande aktörerna vill genom projektets aktiviteter skaffa sig mer kunskap om 
jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och icke diskriminering genom erfarenhetsutbyte, 
expertkunskap och möjligheter att reflektera över sina egna attityder, värderingar och sitt eget 
agerande i mötet med målgruppen. Detta förväntas leda till att nedan angivna generella 
målsättningar uppnås. 
 
 

Effektmål 

 Projektverksamheten i Integration Halland ska vara 
 lika tillgänglig 
 av lika hög kvalitet 
 lika väl anpassad 

 
 oavsett 
 kön/könsöverskridande identitet eller uttryck 
 ålder 
 etnisk tillhörighet 
 funktionshinder 
 religion eller annan trosuppfattning 

 
 
Indikatorer 

Aktörer som har deltagit i lärande aktiviteter med fokus på jämställdhet, tillgänglighet och 
lika möjligheter ska uppleva att de väsentligt har ökat sin förmåga att bemöta målgruppen på 
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ett sätt som ger projektdeltagarna en service som är lika tillgänglig, av lika hög kvalitet och 
lika väl anpassad oavsett kön, funktionsnedsättning eller någon diskrimineringsgrund. 
 
Projektdeltagarna ska uppleva att den service som projektet gett har varit lika tillgänglig, av 
lika hög kvalitet och lika väl anpassad oavsett kön, funktionsnedsättning eller någon 
diskrimineringsgrund. 
 
 
Uppföljning och utvärdering 

Effekter i relation till ovan mål speglas genom attitydenkäter som genomförs med styrgrupp, 
projektledning, övrig projektpersonal samt deltagare. 
 
 

Resultatmål 
Följande resultatmål har formulerats för projektet på detta förändringsområde: 

 Vägen till arbete, utbildning eller annan sysselsättning ska i lika hög utsträckning 
kunna kortas oavsett: 

 kön/könsöverskridande identitet eller uttryck 

 ålder 

 etnisk tillhörighet 

 funktionshinder 

 religion eller annan trosuppfattning 

 Kvinnor och män ska få del av projektverksamheten i relation till andel mottagna 
kvinnor respektive män. 

 Jämställdheten ska säkerställas genom utveckling av personal (lärande och 
handledning) samt olika lokala aktiviteter (delad föräldraledighet, delat deltagande i 
etableringen samt extra barnomsorgsverksamhet). 
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 Tillgängligheten ska öka genom lokala insatser i form av fördjupad kartläggning, 
hälsoinsatser, information om samhälle och arbetsmarknad, vägledning och 
coachningsverksamhet, mentorskap, Supported Employment med mera. 

 
Indikatorer 

Resultat på individnivå registreras i projektverksamhetens databas med uppföljningsuppgifter. 
Data sammanställs utifrån ovan angivna bakgrundsfaktorer för att kunna jämföra resultat 
utifrån kriterierna i fråga och därmed kunna göra en analys av i vilken utsträckning personer i 
målgruppen har lika möjligheter i relation till kön, ålder, funktionsnedsättning samt övriga 
ovan nämnda kriterier. 
 
 
Uppföljning och utvärdering 

Kvantitativa uppföljningsdata genereras av projektets IT-plattform. Därutöver behöver 
uppfattningar från medverkande personal och deltagare inhämtas genom enkäter och 
intervjuer. 
 
Analyser ska också göras av resultat och effekter för att koppla eventuella skillnader i service 
till skillnader i resultat och effekter i fråga om utflödet ur etableringen. Analyser ska göras 
dels utifrån kontinuerligt genomförda uppföljningar av deltagarnas uppfattningar kring 
jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering och dels utifrån månatliga 
resultatuppföljningar med fördelning på kön, ålder och övriga variabler som nämnts ovan.  
 
 

Leveransmål 
Av projektplanen framgår att följande produkter ska levereras av verksamheten under 
projektets gång: 

 Utbildning av projektets styrgrupp kring de horisontella kriterierna -
jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och icke diskriminering. 

 Utbildning av projektpersonal.  
 Styrgruppen ska ta beslut om en policy för de horisontella kriterierna  
 Under projektets gång ge handledning till enskild projektverksamhet i mån av 

utrymme. 
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 Medverkan av extern jämställdhetsresurs i aktiviteter inom projektets 
lärandeplattform. 

 Medverkan av extern jämställdhetsresurs vid analys av utvärderingsresultaten 
tillsammans med följeforskare, projektledning samt projektets styrgrupp. 

 
Uppnående av ovan angivna leveransmål är en förutsättning för att kunna uppnå ovan angivna 
resultat- och effektmål. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikatorer 

Kvantitativa indikatorer är: 
 

 Vilka av ovan aktiviteter har genomförts/inte genomförts? 
 Hur har deltagandet sett ut i respektive aktivitet? 
 Hur har de olika aktiviteterna strukturerats och vilket innehåll har de haft? 

 
Kvalitativa indikatorer bör spegla berörda aktörers upplevelser av: 
 

 Relevans i genomförda aktiviteter. 
 Kvalitet i struktur och innehåll. 
 Nytta i relation till de resultat och effekter som ska uppnås. 

 
 
Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning av att aktiviteter genomförs sker genom följeforskarens kontakter med projektet. 
Kvaliteten i aktiviteterna kan följas upp på följande sätt: 
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 Aktivitet med styrgruppen skulle kunna följas upp genom deltagande observation eller 
en gruppintervju efter genomförd insats.  

 Utbildning av personal under planerings- och analysfasen följs upp genom deltagande 
observation samt enkät. 

 Workshopaktiviteter kan utvärderas genom deltagande observation och/eller 
attitydenkäter. 

 Handledning för enskild enhet följs bäst upp genom gruppintervjuer före och efter hela 
insatsen. 

 
 

Processmål 

 Projektledningen ska initiera och säkerställa genomförande av följande insatser: 

- Upphandling av extern resurs för jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och icke 
diskriminering. 

- Kontakt med Socialfondens processtöd ESI samt använda de resurser som ESI har 
för projekten. 

- Utbildning för projektets styrgrupp. 
- Utbildning för hela projektteamet. 
- Samordning av projektinsatser med de medverkande kommunernas egna resurser i 

fråga om jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och icke diskriminering. 
- Vid utformning av projektets IT-stöd för uppföljning säkerställa att detta möjliggör 

könskonsekvensanalyser och analyser beträffande perspektiven tillgänglighet och 
icke diskriminering. 

- Vid upphandling av följeforskare säkerställa att kompetens finns för att utvärdera 
dessa områden och till dem relaterade kriterier.  

 

Indikatorer 

Kvantitativa indikatorer är: 
 

 Vilka av ovan aktiviteter har genomförts/inte genomförts? 
 Hur har deltagandet sett ut i respektive aktivitet? 
 Hur har de olika aktiviteterna strukturerats och vilket innehåll har de haft? 
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Kvalitativa indikatorer kan vara berörda aktörers upplevelser av: 
 

 Relevans i genomförda aktiviteter. 
 Kvalitet i struktur och innehåll. 
 Nytta i relation till de resultat och effekter som ska uppnås. 

 
 
Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning av att aktiviteter genomförs sker genom följeforskarens kontakter med projektet.  
 
 

Gemensamt lärande 
En viktig del i Socialfondsprojekten är att genomförandet av projekten ska innefatta 
lärprocesser. Det ska finnas utrymme för lärande både utifrån tidigare erfarenheter och 
kunskaper samt utifrån de erfarenheter som genereras genom projektverksamheten.  Lärande 
kan förekomma i olika former och avse såväl lärande på individ- som på organisationsnivå. 
Det gemensamma lärandet bör utgå från de förändringsområden som projektverksamheten ska 
arbeta med och ge möjligheter till såväl formellt som informellt lärande. 

Generellt finns en intention i projektet att skapa goda förutsättningar för lärande i 
projektverksamheten. En god lärandemiljö är en viktig förutsättning för att projektinsatserna 
ska leda till gynnsamma långsiktiga effekter både för deltagande individer och verksamheter. 
Individens lärande är en förutsättning för hans eller hennes utveckling på arbetsplatsen men 
även för verksamhetens utveckling. Lärandet ska även stärka individen genom att ny kunskap 
utvecklas till kompetens. Att tänka nytt och att se saker på ett annorlunda sätt – så kallat 
utvecklingsinriktat lärande – är en förutsättning i dagens arbetsliv. 
 
 
 

Vad innebär lärande? 

Det finns ingen standardiserad definition av vad en lärande organisation är. Vanligt 
förekommande definitioner är: 
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 En organisation som fokuserar på ständig förbättring av sina processer, produkter och 
service, som stöder lärande hos sina medarbetare, både individuellt och i grupp samt 
som ständigt utvecklar sig själv i syfte att möta de strategiska målen. 

 Organisationer i vilka människor kontinuerligt utökar sina möjligheter att skapa 
resultat som verkligen önskas, där nya tankesätt skapas gemensamt och där man 
tillsammans reflekterar över lärprocessen. 

 
Organisatoriskt lärande innebär att det inte enbart är individer som förändras utan hela 
organisationens beteende kan förändras när den blir en lärande organisation (Ellström, 1996). 
Organisationslärandet omfattar den kunskap som finns nedlagd i själva organisationen, i dess 
organisationskarta, filosofi, riktlinjer, ledarskapsprinciper, personaladministration och 
kommunikation. Alla enskilda medlemmar i en organisation kan tillägna sig ny kunskap men 
endast när kunskapen tränger in i organisationen på ett sådant sätt att den också blir 
normgivande för organisationsmedlemmarnas fortsatta handlande kan man tala om att 
organisationen lär (Moxnes, 1986). 

Organisatoriskt lärande kan ses som produkten av tre typer av aktiviteter: individuellt lärande, 
teamlärande och systemlärande (Wickberg,1997). Systemlärande förekommer när 
organisationen utvecklar systematiska processer för att skaffa, använda och kommunicera 
kunskap. 

I vid mening kan lärande förstås som förändringar av individens kompetens, det vill säga 
förändringar kan avse såväl kunskaper, intellektuella och manuella färdigheter som attityder, 
sociala färdigheter och personlighetsrelaterade egenskaper (Ellström,1992). Lärandet har en 
subjektiv dimension och en utförandedimension. Med den först nämnda avses kunskaper, 
färdigheter, attityder och personlighetsrelaterade aspekter som t.ex. självförtroende, det vill 
säga olika aspekter av det ”lärande subjektets” kompetens. Utförandedimensionen handlar om 
subjektets sätt att använda sin kompetens i utförandet av en uppgift, t.ex. lärande som yttrar 
sig i form av ett förbättrat arbetssätt eller nya lösningar för att hantera vissa arbetsuppgifter 
(Ellström, 2004). 
 
 
Varför behövs lärande? 

Ovan redovisade utgångspunkter har haft betydelse för utformningen av målsättningarna i 
projektet Integration Halland. 

Projektets lärande är inriktat på att stödja uppnåendet av projektets förändringsmål på olika 
områden som redovisats ovan i detta PM. Det håller samman projektet, främjar ett gemensamt 
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ägarskap och tydliggör kopplingen till projektet syfte och målsättningar. Lärandet är en viktig 
förutsättning för att initiera förändringsprocesserna och för att utveckla kvaliteten i projektets 
erbjudande. Såväl projektets deltagare som projektets personal och övriga berörda aktörer 
berörs av lärandet. 
De resurser som finns för att genomföra olika aktiviteter i lärandeplattformen är följande: 
 

 Projektpersonalens tid. En viktig förutsättning är att inom ramen för varje persons roll 
i projektet avdela en relevant tidsram för att delta i lärandeplattformen. 

 Personal från reguljär verksamhet i de medverkande kommunerna kan bidra med 
kunskaper på specifika områden. 

 Extern utvärderingsresurs. Vid upphandling av extern utvärderingsresurs bär säkras att 
utvärderaren har kompetens för att vara en väsentlig aktör i planering och 
genomförande av lärandeinsatser i projektet samt att tillräcklig tid avdelas för detta i 
den samlade utvärderingsresursen. 

 Upphandlad resurs för jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och icke diskriminering.  
 Resurser i det transnationella utbytet. 
 Andra aktörer som vill och kan bidra, till exempel personal från lärosäten, Region 

Halland, från näringslivet och den tredje sektorn. 
 
 

Resultat- och effektmål 
På detta område är det relevant att sammanföra resultat- och effektmål. Följande resultat- och 
effektmål har formulerats: 

 Utformningen av lärandeplattformen ska generera lärande som möjliggör utveckling 
av metoder och samverkan. Detta ska i sin tur leda till att projektets resultat- och 
effektmål uppnås. 

 Utformningen av lärandeplattformen ska också generera lärande som är möjligt att 
implementera i reguljär verksamhet och därmed komma till framtida nytta samt ge 
långsiktigt hållbara effekter både för individ och för samhälle. 

 

Indikatorer 

 I vilken utsträckning och på vilka sätt har plattformen för lärande bidragit till att korta 
ledtiderna från uppehållstillstånd till övergång i utbildning och/eller arbete? 
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 I vilken utsträckning och på vilka sätt har plattformen för lärande bidragit till att öka 
andelen nyanlända kvinnor och män som efter etableringsfasen övergår till utbildning 
och/eller arbete? 

 I vilken utsträckning och på vilka sätt har plattformen för lärande bidragit till att 
minska skillnader i arbetskraftsdeltagande och arbetslöshet relaterat till kön, 
funktionshinder och olika diskrimineringsgrunder? 

 I vilken utsträckning och på vilka sätt har plattformen för lärande bidragit uppnåendet 
av resultat- och effekter inom övriga förändringsområden? 

 Vilka faktorer har påverkat resultat och effekter samt varför?  
 

Uppföljning och utvärdering 

Arbetet med att utveckla plattformen för lärande kommer i hög utsträckning att följas genom 
deltagande av den externe utvärderaren. Därutöver kan enkäter och intervjuer i viss 
utsträckning komplettera informationsinhämtningen som sker genom utvärderarens 
deltagande i olika aktiviteter. 

Underlag för analysen av effektmålen skapas dels genom de resultatuppgifter som levereras 
av Arbetsförmedlingen och dels genom de uppföljningsdata som kan tas fram ur projektets 
egen databas. 
 
 

Leveransmål 
Under analys- och planeringsfasen har former och områden för lärande diskuterats. Det har då 
tydliggjorts att varje anordnad del i det regionala lärandet ska ha en koppling till projektets 
mål. Lärandet kan ske på olika sätt. Det är en fördel att ha en flexibilitet i struktur och 
innehåll. Följande är exempel på möjliga aktiviteter kopplade till förändringsmålen: 

 Erfarenhetsutbyte kring jämställdhet, tillgänglighet och lika möjligheter genom bidrag 
från de samverkande aktörerna med upphandlad resurs som drivande aktör. 

 Informationsaktiviteter för att alla ska ha en bild av vilka resurser som finns i regionen 
hos näringslivet, den offentliga sektorn och den tredje samhällssektorn. 
Ledningsgruppen skulle kunna samordna men olika samverkansaktörer vara drivande. 

 Workshoppar utifrån metodutvecklingsperspektivet. De olika kommunerna skulle 
kunna bjuda in de andra för att delge sina egna erfarenheter utifrån de lokala 



 
 
 
 
 
 

 

33 (35) 
 
 
 
 
 

aktiviteterna. Ledningsgruppen kan vara pådrivande. Anordnare av programmet för 
mentorskap skulle kunna hålla i erfarenhetsredovisning kring mentorskapet.  

 Workshoppar utifrån uppföljnings- och utvärderingsaktiviteter med följeforskaren som 
drivande aktör. 

 Transnationella seminarier med medverkan av transnationella partners. En del i 
planeringen av det transnationella utbytet. Projektledningen är drivande. 

 
 
Indikatorer 

 Hur fungerar processen att forma plattformen för lärande? 
 I vilken utsträckning och på vilka sätt initieras och etableras aktiviteter inom 

plattformen för lärande? 
 I vilken utsträckning och på vilka sätt bidrar olika aktörer till plattformen för lärande? 
 Hur fungerar beslutsprocessen för att nå fram till en gemensam plattform? 
 Vilka konreta aktiviteter ingår efter beslut i plattformen för lärande? 

 

 

Uppföljning och utvärdering 

Arbetet med att utveckla plattformen för lärande kommer i hög utsträckning att följas genom 
deltagande av den externe utvärderaren. Därutöver kan enkäter och intervjuer i viss 
utsträckning komplettera informationsinhämtningen som sker genom utvärderarens 
deltagande i olika aktiviteter. 

Kompletterande informationsinhämtning kan ske genom att ta del av projektdokumentation 
samt genom olika frågeinstrument. 

Den gemensamma dialogen mellan utvärderare, styrgrupp och ledningsgrupp är en viktig 
grund för analys av hur och varför den regionala lärplattformen fått en viss struktur och ett 
visst innehåll. 
 
 

Processmål 
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Projektledningen behöver efterhand tillsammans med Arbetsförmedlingen och de 
medverkande kommunerna diskutera fram struktur, innehåll och målsättningar för detta 
område. 
 
Styrgruppen behöver aktivt stödja utvecklingen av lärandeplattformen och tillse att det finns 
resurser för detta arbete. 
 
Utvecklingen av lärandeplattformen behöver ha hög prioritet eftersom denna har betydande 
förutsättningar för att skapa långsiktiga effekter av projektverksamheten. 
 
 
Indikatorer 

 I vilken utsträckning och på vilka sätt berörda aktörer uppfattar syfte, målsättningar 
och egen roll i utvecklingen av lärplattformen. 

 I vilken utsträckning och på vilka sätt av projektet berörda aktörer känner sig delaktiga 
i processen att utveckla lärplattformen . 

 I vilken utsträckning och på vilka sätt berörda aktörer upplever att de tar ansvar i 
enlighet med sina roller i att utveckla lärandeplattformen. 

 I vilken utsträckning och på vilka sätt berörda aktörer upplever stöd från 
projektledning och ledningspersonal i den egna reguljära verksamheten i denna 
process. 

 I vilken utsträckning och på vilka sätt berörda aktörer upplever ett engagemang för 
lärandeplattformen. 

 I vilken utsträckning och på vilka sätt berörda aktörer upplever de lärande 
aktiviteterna som relevanta och givande. 

 
En stor del av uppföljningen sker med stöd av extern utvärderare.  
 

Uppföljning och utvärdering 

Arbetet med att utveckla plattformen för lärande kommer i hög utsträckning att följas genom 
deltagande av den externe utvärderaren. Därutöver kan enkäter och intervjuer i viss 
utsträckning komplettera informationsinhämtningen som sker genom utvärderarens 
deltagande i olika aktiviteter. 



 
 
 
 
 
 

 

35 (35) 
 
 
 
 
 

Kompletterande informationsinhämtning kan ske genom att ta del av projektdokumentation 
samt genom olika frågeinstrument. 

Den gemensamma dialogen mellan utvärderare, styrgrupp och ledningsgrupp är en viktig 
grund för analys av hur och varför den regionala lärplattformen fått en viss struktur och ett 
visst innehåll. 
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Aktiviteter i Kungsbacka 

I Kungsbacka genomförs två utvecklingsaktiviteter: 

 

 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. 

 

Följande övergripande resultatmål har formulerats för båda aktiviteterna: 

 

 Att utveckla och etablera metoderna under projektperioden så att de vid projektets slut 

2018-08-31 vid behov ska kunna vara en del av det reguljära arbetssättet i framtida 

etableringsverksamhet. 

 

Följande övergripande leveransmål har formulerats för aktiviteterna: 

 

 Sammanlagt 60 personer i projektet Integration Hallands målgrupp ska under 

projektperioden delta i de beskrivna aktiviteterna i Kungsbacka. 

 Medfinansiering i form av deltagarnas närvaro i de beskrivna aktiviteterna ska uppgå till 

sammanlagt 9 600 timmar under projektperioden. 

 

Nedan följer en specificerad beskrivning av de två metodutvecklingsaktiviteterna. 

 

 

Kartläggning, analys och åtgärdsprogram för personer med 

inlärningsproblematik 
 

Verksamhet 

Verksamheten ska tillgodose behov av: 

 Kartläggning, analys och åtgärdsprogram relaterad till inlärningsproblematik. 

 Kartläggning, analys och åtgärdsprogram relaterad till intellektuell funktionsnedsättning. 
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För att kunna tillgodose ovan angivna behov ska: 

 

 En struktur etableras för samarbete mellan Arbetsförmedlingens handläggare och 

kommunens specialpedagoger i syfte att arbeta med personer som är i behov av de 

nämnda insatserna. 

 En modell för kartläggning av inlärningsproblematik utvecklas. 

 Ett material som stödjer metoden utvecklas. 

 

 

Målgrupp 

Inom ramen för projektets målgrupp, kvinnor och män som omfattas av Arbetsförmedlingens 

etableringsuppdrag samt även de personer som fått beslut om uppehållstillstånd men ännu inte 

erhållit någon kommunplacering, ska verksamheten i fråga erbjudas: 

 Personer som kan antas ha läs- och skrivsvårigheter inklusive dyslexi och därför behöver 

utredas. 

 Personer som kan antas ha dyskalkyli och därför behöver utredas. 

 Personer som kan antas ha andra svårigheter relaterat till inlärningsprocessen. 

 

Deltagarna i projektet kommer att väljas ut av Arbetsförmedlingens etableringshandläggare i 

samråd med specialpedagog och i förekommande fall psykolog. 

 

 

Målsättningar och förväntade effekter 

Följande målsättningar utöver de övergripande resultat- och leveransmålen har formulerats av 

genomföraren: 

 Att minst 20 personer per år (totalt 60 personer under perioden)som finns i etableringen 

skall ha identifierats och genomgått en kartläggning i syfte att underlätta deras fortsatta 

process i att etablera sig i antingen studier eller arbete. 

 Att en struktur etablerats där samarbete mellan Arbetsförmedlingens handläggare och 

kommunens specialpedagoger blivit etablerad för att arbeta med personer som är i behov 

av kartläggning. 

 Att en modell för kartläggning av inlärningsproblematik skall ha tagits fram. 

 Att ett material som stödjer metoden tagits fram. 

 Att metoden blivit känd och spridits till Hallands samtliga kommuner. 

 Att metoden etablerats så att den blir en naturlig del i arbetet kring målgruppen även efter 

projekttidens slut. 

 

Nyttan för de individer som deltar i aktiviteten är främst att det: 

 Skapar förutsättningar för att korta ner tiden för att individen skall komma vidare i arbete 

eller studier. 
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 Bidrar till större medvetenhet om det egna lärandet och behov av eventuella stödåtgärder 

och kompensatoriska hjälpmedel. 

 

Genom att göra en ordentlig kartläggning av individens läs- och skrivförmåga i ett tidigt skede av 

etableringen medverkar aktiviteten till att rätt insatser kommer på plats tidigt i individens 

etableringsprocess. På så sätt kortas tiden för individen att få rätt anpassning av de insatser som 

erbjuds. Genom att en gedigen kartläggning av individens förutsättningar att ta till sig kunskaper 

genomförs bidrar insatsen till att fler kommer i reguljär utbildning eller arbete. 

 

 

Inriktning, organisation och arbetssätt 

Projektverksamheten i fråga ska ha fokus på den enskilde individens behov och förutsättningar.   

De insatser som innefattas i aktiviteten är att: 

 Upprätta ett team för samverkan mellan Arbetsförmedlingens handläggare, 

specialpedagog och tolk/modersmålsstöd. 

 I samverkan med teamet hitta deltagare i behov av kartläggning. 

 Kartläggning av individernas förmåga till lärande. 

 Bedömning och analys av brister och hinder. 

 Upprätta planering där förslag på stöd för att öka deltagarens förmåga till lärande finns 

med som kan överlämnas till nästa part som medverkar i deltagarens etablering, 

(utbildningsanordnare, arbetsträning arbetsplats). 

 

Arbetet kommer att genomföras på följande sätt: 

 Intervju och samtal med stöd av tolk/modersmålslärare. 

 Test/diagnostik via speciellt utformat material inom områdena läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi, logisk och numerisk förmåga samt omvärldskunskap. 

 Eventuellt stöd från psykolog för att kartlägga eventuell posttraumatisk problematik. 

 Kvalitetssäkring av verksamheten. 

 

Chefer och handläggare på Arbetsförmedlingen kommer att medverka i insatsen och även vara 

med att planera denna, på så vis kommer både chefer och handläggare få information och vara 

delaktiga i hela processen. Genom samarbetet med handläggarna på Arbetsförmedlingen och via 

nätverket i länet kring projektet kommer antalet deltagare i projektet att säkras. 
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Utbildning av arbetsplatscoacher 
 

Verksamhet 

För att ge stöd till personal på arbetsplatser som tar emot nyanlända med inlärningsproblematik 

eller intellektuell funktionsnedsättning anordnas en utbildning av arbetsplatscoacher som syftar 

till att: 

 Öka förståelsen på arbetsplatser kring individers olika sätt att lära och eventuella 

inlärningsproblematik vilket kan påverka etableringen på en arbetsplats. 

 Ge kunskaper och redskap för bättre stöd och anpassning på företaget så att deltagarens 

introduktion och etablering på arbetsplatsen underlättas. 

 

 

Målgrupp 

Själva utbildningsinsatsen riktar sig primärt till personalansvariga, handledare och befintliga 

mentorer på arbetsplatser som kommer att ta emot nyanlända men kommer också att involvera 

arbetslivssekreterare, instruktörer på arbetsträningen, specialpedagog och handläggare på 

Arbetsförmedlingen. 

 

Mottagare av resultaten av utbildningsinsatserna är projektet Integration Hallands målgrupp, det 

vill säga kvinnor och män i etableringsinsats.  

 

Målgruppen för utbildningen (representanterna från arbetsplatserna) kommer att väljas ut av 

Arbetsförmedlingens etableringshandläggare i samråd med specialpedagog och kommunens 

arbetslivssekreterare tillsammans med representanter från berörda arbetsplatser, (både 

kommunala och privata). 

 

 

Målsättningar och förväntade effekter 

Följande målsättningar utöver de övergripande resultat- och leveransmålen har formulerats av 

genomföraren: 

 Minst 10 arbetsplatscoacher i två omgångar skall ha utbildats(totalt 20 personer under 

perioden). 

 Ett material som stödjer arbetsplatscoachen och metoden tagits fram. 

 Utbildningsmodellen blivit känd och spridits till Hallands samtliga kommuner. 

 Utbildningsmodellen etablerats så att den blir en naturlig del i arbetet kring målgruppen 

även efter projekttidens slut. 
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Nyttan för Integration Hallands målgrupp är främst att: 

 

 Skapa förutsättningar och korta tiden för att individen skall komma vidare i arbete eller 

studier.  

 Ge ökade kunskaper om hur man kan anpassa arbetsplatsen utifrån individens 

förutsättningar och behov. 

 

Detta sker genom att utbildningen genererar en ökad förståelse hos arbetsplatserna om olika 

individers förutsättningar och behov samt genom att utbildningen bidrar till större medvetenhet 

på arbetsplatserna om individers lärande och eventuella behov av stödåtgärder och 

kompensatoriska hjälpmedel.  

 

Genom att kunna utbilda arbetsplatscoacher på arbetsplatserna kommer personer ur 

etableringsfasen snabbare kunna komma ut i arbetslivet. Genom insatsen kortas tiden för 

individen för att få rätt anpassning av de insatser som behövs och därmed kortas också dennes 

väg ut i arbete eller studier. Genom att öka förståelsen om vilka förutsättningar individen har för 

att kunna etablera sig på arbetsplatsen bidrar också insatsen till att fler kommer i praktik eller 

arbete.  

 

 

Inriktning, organisation och arbetssätt 

Utbildningskonceptet ska tas fram i samarbete med personer och verksamheter som arbetat med 

liknande frågor, till exempel arbetsplatsambassadörer. Utbildningarna ska genomföras i form av 

seminarier riktade till målgruppen. 

För att kunna genomföra utbildningen behöver följande genomföras: 

 Kartläggning och framtagning av lämpliga arbetsplatser som skall medverka i projektet. 

 Framtagning av personer på företagen som skall erbjudas utbildning. 

 Framtagning och utveckling av innehållet i utbildningen utifrån konceptet supported 

employment.  

 Marknadsföring av utbildningen.  

 

Utbildningen ska ha fokus på individens behov och arbetsplatsens förutsättningar samt ge ökade 

kunskaper om hur man kan anpassa arbetsplatsen utifrån individens förutsättningar och behov. 

Handläggare på Arbetsförmedlingen kommer att vara med och planera insatsen, på så vis 

kommer handläggare få information och vara delaktiga i hela processen. Genom samarbetet med 

handläggarna på Arbetsförmedlingen och via arbetslivssekreterarnas nära kontakter med 

arbetsplatserna kommer antalet deltagare i projektet att säkras.  

 

 

 



 

Aktivitet i Varberg 

I Varberg genomförs följande lokala utvecklingsaktivitet: 

 

 Metodutveckling i form av utbildning för målgruppen som ska öka nyanländas kunskap 

och förståelse för svensk arbetsplatskultur samt ge kunskap om arbetsrätt. 

 

 

Följande övergripande resultatmål har formulerats för aktiviteten: 

 

 Att utveckla och etablera metoden under projektperioden så att den vid projektets slut 

2018-08-31 vid behov ska kunna vara en del av det reguljära arbetssättet i framtida 

etableringsverksamhet. 

 

Följande övergripande leveransmål har formulerats för aktiviteten i Varberg: 

 

 Sammanlagt 240 personer i projektet Integration Hallands målgrupp ska under 

projektperioden delta i den beskrivna aktiviteten i Varberg. 

 Medfinansiering i form av deltagarnas närvaro i den beskrivna aktiviteten ska uppgå till 

sammanlagt 9 600 timmar under projektperioden. 

 

Nedan följer en specificerad beskrivning av metodutvecklingsaktiviteten. 

 

 

Verksamhet 

Utbildning kring arbetsmarknadens regler och villkor samt kring arbetsplatskultur i dialog- och 

workshopform samt studiebesök i näringslivet.  

 

Inom temat arbetsmarknadens regler och villkor tas följande upp: 

 

 Kollektivavtal – privat och offentlig arbetsmarknad. 

 Branschkunskap – vad gäller i olika branscher och uppdrag? 

 Arbetsmiljö, hälsa och hållbarhet. 

 Fackföreningens roll och ansvar. Samverkan, Mbl, försäkringar med mera. 

 Regler kring jämställdhet och diskriminering. Lagar och arbetsplatsens policy. 

 Arbetslöshetsförsäkring – vad gäller för a-kassa? 

 Försäkringar – vilka försäkringar gäller på arbetsplatsen? 

 Frånvaro från arbetsplatsen. Vad gäller när jag är sjuk, har semester eller annan frånvaro? 

 Lön och andra ersättningar. Kunskap om arbetsmarknadens parter. 
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Temat arbetsplatskultur innefattar: 

 

 Konflikthantering på arbetsplatsen och svensk ”konfliktkultur”. 

 Arbetsplatsens underförstådda regler. Vad betyder fikarasten? Behöver man passa tider? 

 Jämställdhet. 

 Social kompetens på arbetsplatsen. 

 Hur söka arbete, skriva cv och vad bedömer arbetsgivaren som viktigt att veta? 

 

Studiebesöken har som utgångspunkt att följa upp teman i utbildningen samt ge möjligheter att 

träffa arbetsgivare och att se arbetsplatser inom olika branscher samt att knyta nätverkskontakter. 

 

 

Målgrupp 

Målgrupp är alla nyanlända med en etableringsplan. Arbetsförmedlingen anvisar personer i 

etableringsplan till utbildningen. 

 

I samarbete med Arbetsförmedlingens projektansvariga sprids informationen till vårt lokala AF-

kontors etableringshandläggare. Eventuellt behov av skriftlig information till deltagarna kommer 

att undersökas. 

 

 

Målsättningar och förväntade effekter 

Utöver att uppnå de övergripande resultat- och leveransmålen ska verksamheten leda till: 

 

 Ökad kunskap och förståelse för den svenska arbetsplatskulturen liksom kunskap om 

arbetsrätt generellt och specifikt för bransch. 

 Ökad anställningsbarhet genom ökade kunskaper och insikter om den svenska 

arbetsplatskulturen. 

 

Genom ökad kunskap och förståelse om den svenska arbetsmarknadens villkor blir deltagarna 

snabbare anställningsbara än om de inte deltagit i aktiviteten. Genom ökad kunskap och 

förståelse om den svenska arbetsmarknadens villkor kommer fler deltagare att bli anställningsbara 

än de som inte deltagit i aktiviteten. 

 

 

Inriktning, organisation och arbetssätt 

Projektorganisationen kommer att bestå av lokal projektsamordnare och utbildare. Aktiviteten 

genomförs som ovan beskrivits.  

 

Utgångspunkten är ett jämställdhets- och inkluderingsperspektiv i projektarbetet och i aktiviteter. 

Särskild satsning på att få kvinnor med i aktiviteten. Aktiviteten ska genomföras med aktivt 

deltagande från de deltagande då dialog och workshop är bärande metoder för lärande. De 
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studiebesök på och kontakter med näringslivet i Varberg som ingår i aktiviteten kommer också 

att bidra till ökad kunskap hos företagen om förhållanden och kultur hos de deltagande i 

projektet – Det dubbla perspektivet. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aktivitet i Falkenberg 
I Falkenberg genomförs följande lokala utvecklingsaktivitet: 
 

• Metodutveckling avseende etablering av en barnomsorgsverksamhet i kombination med 
språkinlärning i enlighet med den så kallade Kramforsmodellen. 

 
 
Följande övergripande resultatmål har formulerats för aktiviteten: 
 

• Att utveckla och etablera metoden under projektperioden så att den vid projektets slut 
2018-08-31 vid behov ska kunna vara en del av det reguljära arbetssättet i framtida 
etableringsverksamhet. 

 
Följande övergripande leveransmål har formulerats för aktiviteten i Falkenberg: 
 

• Sammanlagt 100 personer i projektet Integration Hallands målgrupp ska under 
projektperioden delta i den beskrivna aktiviteten i Falkenberg. 

• Medfinansiering i form av deltagarnas närvaro i den beskrivna aktiviteten ska uppgå till 
sammanlagt 40 000 timmar under projektperioden. 

 
Nedan följer en specificerad beskrivning av metodutvecklingsaktiviteten. 
 
 
Verksamhet 

I Falkenbergs kommun har det uppmärksammats att kvinnors etableringsprocess ofta fördröjs. 
Detta framförallt på grund av att det inom barnomsorgen inte finns tillräckligt med platser. Med 
anledning av detta kommer Falkenbergs kommun starta upp en verksamhet för nyanlända 
kvinnor som erhållit permanent uppehållstillstånd (PUT) och har barn. Insatsen riktar sig till de 
personer i projektet Integration Hallands målgrupp som befinner sig inom etableringsuppdraget 
samt de i målgruppen som ännu inte fått en kommunplacering. Förväntan är att fler i målgruppen 
nyanlända kvinnor ska kunna påbörja sin etableringsprocess i ett tidigare skede. 

Verksamheten består av en ”Öppen förskola för nyanlända” där kvinnorna tillsammans med sina 
barn får utveckla sitt svenska språk genom stöd av pedagog och SFI-lärare. Genom deltagandet 
kan insatsen också förväntas utveckla kvinnornas förståelse av det svenska samhället. Detta ökar 
förutsättningarna för att kvinnorna ska komma ut i studie- eller yrkeslivet men kan också anses 
underlätta för framtida inskolning av barnen på skola/förskola. 
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Målgrupp 

Målgruppen för aktiviteten är nyanlända kvinnor med barn i åldrarna 0-6 år, som på grund av 
avsaknad av barnomsorg inte kunnat påbörja etableringsinsatser. Målgruppen kommer i kontakt 
med verksamheten genom anvisning från Arbetsförmedlingen. Information om projektet 
kommer också spridas genom att trycka upp informationsmaterial/folders på olika språk. 
 
Arbetsförmedlingen kommer att kunna anvisa dels deltagare i en tidig fas av etableringen som har 
behov av aktiviteten i fråga och dels personer i slutfasen av sin etableringsperiod som har behov 
av praktik i verksamheten. 
 
 
Målsättningar och förväntade effekter 

Följande målsättningar, utöver de övergripande resultat- och leveransmålen, har formulerats av 
genomföraren: 

• Verksamheten ska bidra till att korta vägen till utbildning och/eller anställning för den 
primära målgruppen. 

• Verksamheten ska bidra till att öka andelen nyanlända som efter att ha deltagit i 
etableringsinsatser övergår till utbildning och/eller anställning. 

 
Målen ovan anknyter till projektet Integration Hallands övergripande mål. Vinsterna som denna 
aktivitet kan bidra med är flera. I första hand kan barnomsorgsverksamhet i samarbete med SFI 
förbättra kvinnors etableringsprocesser genom en ökad förståelse i svenska språket. Får 
kvinnorna ökad förståelse i svenska språket kan det förväntas att andelen som vidare tar del av 
andra utbildningsinsatser eller får en anställning ökar. Utöver möjligheten att utveckla det svenska 
språket möjliggör verksamheten också för målgruppen att bryta social isolering, skapa nätverk 
och få en starkare samhörighet med det svenska samhället. Individen kan även förväntas få mer 
kunskap om tillgängliga utbildningsinsatser och andra möjligheter. En förutsättning för att 
deltagarna ska kunna övergå till reguljär utbildning och/eller anställning är att social isolering 
bryts och att deltagaren har kännedom om sina möjligheter.  
 
 
Inriktning, organisation och arbetssätt 

Arbetet kommer att ha starkt integrationsfokus. Kvinnorna i verksamheten får möjlighet att 
stärka sin roll och integreras i samhället genom att lära sig språket.  Denna typ av verksamhet 
främjar även integrations och etableringsprocesser för barnen då även de får ett utvidgat 
kontaktnät och möjligheten att träffa andra barn. Att individer i slutet av sin etableringsprocess 
utför praktik i verksamheten kan också vara motiverande för de deltagande kvinnorna, men även 
positivt för de som utför praktiken då de får en erfarenhet med sig inför arbetslivet.  
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Jämställdhetsperspektivet i verksamheten är tydligt, grunden till verksamheten är att kvinnor har 
haft svårare än män att påbörja sin etableringsprocess då de inte fått plats inom barnomsorgen. 
Genom att med denna verksamhet tillgodose både behovet av barnomsorg men även en 
möjlighet till att lära sig det svenska språket och underlätta för kvinnorna att ta sig vidare till 
utbildning och arbete, bidrar verksamheten till en mer jämställd situation för de nyanlända 
kvinnorna. 

Verksamheten leds av förskolepedagog med en tjänst på 0,75. Dessutom är avsikten att resurser 
kan tillsättas i form av män och kvinnor som är i slutet av sin etableringsprocess och som har 
nytta av en praktikplats inom barnomsorgsverksamhet. Eventuellt kommer ett samarbete med 
öppna förskolan i Falkenbergs kommun ske gällandes lokal, arbetet pågår kring att etablera ett 
sådant samarbete. Kontakt har även inletts med utbildningssamordnare inom SFI vilka är positiva 
inför ett samarbete, här förs diskussioner för utformning. Diskussion förs i övrigt också med 
Falkenbergs arbetsmarknads- och introduktionsenhet (FAMI) vilka är positiva till att hjälpa 
projektet med att tillsätta praktikanter. Kontakt har slutligen inletts även med Högskolan i 
Halmstad för att undersöka möjligheten att ta in praktikanter även därifrån. Praktikanter från 
högskolan skulle kunna innebära ytterligare en kontakt för målgruppen med det svenska 
samhället, en möjlighet att träna svenska samt en inblick i högskolans utbildningsverksamhet. 

Arbetet inom verksamheten kommer att utgå från den så kallade Kramforsmodellen. Att arbeta enligt 
Kramforsmodellen innebär att man arbetar efter följande tre punkter: 

• Inslussning till det svenska samhället 

Genom verktyg och metoder såsom exempelvis bilder, kroppsspråk, bokstunder och sång arbetar 
man med språkinlärning för både barnen och föräldern. 

• Främja anknytning mellan barn och förälder 

Detta ses som en viktig del i arbetet då familjer på flykt kan bära på traumatiska upplevelser. Att 
arbeta tillsammans med barn och förälder genom bland annat lek och sång ger trygghet för 
barnet och föräldern. 
 

• Att ge stöd i föräldrarollen 

Personalen finns till som ett stöd för föräldrarna om de behöver få råd i sin föräldraroll. Barnen 
får leka med andra barn och tillgång till pedagogiskt lekmaterial. Att barnen får leka med andra 
barn gör att föräldern kan få avlastning men även att barnen skapar ett kontaktnät. 
 
Ambitionen är ett tätt samarbete med Arbetsförmedlingen för att komma i kontakt med 
målgruppen. Arbetsförmedlingen får information från Falkenbergs kommun om verksamhetens 
upplägg och kan anvisa till verksamheten i de fall de möter målgruppen i sitt arbete. 

Det har under analys- och planeringsfasen framkommit att behovet av denna typ av verksamhet 
finns. Fokus bör ligga på vilka metoder som kan användas för att motivera målgruppen. En 
förutsättning för detta är exempelvis att verksamheten bedrivs med god kvalitet för att på så vis 
motivera deltagare till att medverka i aktiviteten och att fortsätta med aktiviteten. 



 
 

 

Aktivitet i Halmstad 

I Halmstad genomförs följande lokala utvecklingsaktivitet: 

 

 Metodutveckling avseende en förstärkt etableringsinsats i form av KASAM-dialog, 

kartläggningsverktyget EducateIT samt arbetslivskurser. Insatsen är riktad till ungdomar 

20-24 år. 

 

Följande övergripande resultatmål har formulerats för aktiviteten: 

 

 Att utveckla och etablera metoden under projektperioden så att den vid projektets slut 

2018-08-31 vid behov ska kunna vara en del av det reguljära arbetssättet i framtida 

etableringsverksamhet. 

 

Följande övergripande leveransmål har formulerats för aktiviteten i Halmstad: 

 

 Sammanlagt 240 personer i projektet Integration Hallands målgrupp ska under 

projektperioden delta i den beskrivna aktiviteten i Halmstad. 

 Medfinansiering i form av deltagarnas närvaro i den beskrivna aktiviteten ska uppgå till 

sammanlagt 57 600 timmar under projektperioden. 

 

Nedan följer en specificerad beskrivning av metodutvecklingsaktiviteten. 

 

 

Verksamhet 

Projektet ska tillgodose behovet av att få ut unga människor i aktiviteter som studier och arbete. 

 

De insatser som aktiviteten innefattar är arbetslivskurser och KASAM-dialog för att hjälpa 

ungdomarna att hitta mål och mening med sin tillvaro samt att hitta sin framtidsbild. 

 

Målgrupp 

Målgruppen är samtliga ungdomar 20-24 år som under projektperioden är i etableringsplan, 

registrerade genom Arbetsförmedlingen (Af) i Halmstad. Målgruppen är registrerad hos Af och 

samtliga av dessa rekryteras genom förmedlingen. 
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Målsättningar och förväntade effekter 

Följande målsättningar, utöver de övergripande resultat- och leveransmålen, har formulerats av 

genomföraren: 

 

 Mål för projekt är att möta, kartlägga och genomföra stöttande insatser för alla ungdomar 

i ålder 20-24 år som under projekttiden är i etableringsplan, registrerade via Af i 

Halmstad.  

 Delmål: Minst 20 % av målgruppen genomför KASAM-dialog, minst 20 % av 

målgruppen genomför arbetslivskurs. 

 

En ökad självkännedom och kunskap om arbetsmarknadens möjligheter gör det lättare att rusta 

och matcha varje individ mot aktiviteter. Med ett klarare mål hos individen kommer tiden till 

utbildning eller arbete förkortas och fler kommer i arbete eller studier.  

 

 

Inriktning, organisation och arbetssätt 

Fokus i arbetet är att få ungdomarna att hitta meningsfullhet i sin tillvaro och hitta stöttande 

insatser utifrån individen. Genom verktyget KASAM-dialog kan individen själv skatta sin 

förmåga att hantera och förstå sin situation och genom etableringsvägledarens arbete kan 

individen sedan styra sin egen framtidsplanering. Synsättet är följaktligen att få individen att själv 

sätta sig i rörelse och synliggöra sina egna förmågor och möjligheter. 

 

Projektet kommer att ha ett särskilt fokus på unga flickor med riktade aktiviteter som 

samtalsgrupper om kulturförståelse och genus. 

 

Projektorganisationen består av projektledare, metodutvecklare och etableringsvägledare. 

Projektet ingår som en del av enheten för etablering inom Utbildnings- och 

arbetsmarknadsförvaltningen. 

 

Arbetet i projektet sker med beprövade metoder: 

 KASAM-dialogen, ett verktyg som gjorts av Hälsopromotionsgruppen i Alingsås.  

 EducateIT, ett kartläggningsverktyg för skolkunskaper. 

 Arbetslivskurser som utgörs såväl av vägledning individuellt som vägledning i grupp med 

fokus på att skapa en framtidsbild för individen.  

 

Information om projektets insatser kommer att delges målgruppen via Arbetsförmedlingen. Ett 

samarbete kommer direkt att etableras mellan verksamheten och Arbetsförmedlingen. 
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Aktiviteter i 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. 

 

Följande övergripande resultatmål har formulerats för alla tre aktiviteterna: 

 

 Att utveckla och etablera metoderna under projektperioden så att de vid projektets slut 

2018-08-31 vid behov ska kunna vara en del av det reguljära arbetssättet i framtida 

etableringsverksamhet. 

 

Följande övergripande leveransmål har formulerats för aktiviteterna: 

 

 I Hylte ska sammanlagt 345 nyanlända kvinnor och män delta i de aktiviteter som 

kommunen ska bedriva för målgruppen.  

 Medfinansiering i form av deltagarnas närvaro i de beskrivna aktiviteterna ska uppgå till 

sammanlagt 82 800 timmar under projektperioden. 

 

Nedan följer en specificerad beskrivning av de tre metodutvecklingsaktiviteterna. 

 

 

Biologdesignern 
 

Biologdesignern är en metod som kombinerar lösningsfokuserad vägledning med 

relationsbyggande och vägledning. 

 

 

Verksamhet 

Verksamhetens grund är studie- och arbetsvägledning med hjälp av metoden Biologdesignern. 

Utöver studie- och arbetsvägledningen med hjälp av Biologdesignern kommer verksamheten 

även innehålla andra moment som friskvård, studiebesök, jobbsökaraktiviteter, 

samhällsinformation, träning i det svenska språket samt andra insatser som stärker den enskilda. 

Insatserna kommer vara både generella för hela gruppen och specifika för den enskilda.  
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Målgrupp 

Hylte kommer uteslutande arbeta med deltagare från Arbetsförmedlingens etableringsfas, varav 

flertalet kommer delta i verksamheten under etableringens första år.  

 

 

Målsättningar och förväntade effekter 

De övergripande resultat- och leveransmålen är styrande för verksamheten. 

Sammantaget ska de olika insatserna inom verksamheten stärka den enskildas kunskap om sin 

egen förmåga, kunskapen om det svenska samhället och om arbetsmarknaden. Detta kommer att 

skapa en god plattform för det fortsatta arbetet under etableringen och öka möjligheterna till ett 

arbete. 

Metodiken innebär också att den enskildas delaktighet i sin fortsatta planering stärks och att 

individen äger sin egen process till ett arbete.  

Verksamheten följs upp genom att varje individ gör en självskattning vid start av insatsen och 

sedan en ny självskattning samt en bedömning av vilken hjälp man har fått av handledarna vid 

avslut av insatsen.  

Självskattningen av hur den enskilda bedömer sin möjlighet till att få ett arbete ska vid avslut ha 

ökat med i genomsnitt 15 % jämfört med självskattningen vid start. Minst 80 % av deltagarna ska 

vara nöjda med den hjälp de har fått av handledarna. 

 

 

Inriktning, organisation och arbetssätt 

Kärnan i processen är ett väl beprövat arbetssätt kallat Biologdesignern namngivit efter en person 

med ett svårt utgångsläge som genom att tänka klokt kring sig själv upptäckte nya möjligheter på 

arbetsmarknaden. Biologdesignern utgår ifrån individens process mot arbete eller studier. En 

process där individen är aktör och huvudrollsinnehavare – inte deltagare i ett program eller elev 

på en utbildning. Individen förbereder sin framtid för sin egen skull, inte för hjälparen, 

arbetsgivaren eller samhället.  

Arbetssättet Biologdesignern företräder så långt det är möjligt individens intressen och utifrån 

detta mål tillhandahåller metoden medel och tekniker. Biologdesignern bygger på att ingen har 

bättre förutsättningar än individen själv att ta reda på hur den egna kompetensen och 

motivationen bäst bör tas tillvara. Därför bör individen ges bästa möjliga förutsättningar att själv 

söka och tolka information om sin personliga arbetsmarknad. Det innebär också att den enskildas 

process inte blir styrd av handledare och vägledares tolkning av hur de ska nå arbetsmarknaden.  

Det minskar risken för att deltagarens styrs utifrån handledare och vägledares ofta traditionella 

syn på arbetsmarknaden utifrån manligt och kvinnligt. Vi kommer i samtliga våra processer 

utbilda våra medarbetare inom genus och även göra genusobservationer i verksamheten. 
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Varje deltagare kommer tillsammans med sina handledare upprätta en individuell handlingsplan 

som är central för den individuella planeringen. 

För planering av friskvårdinsatserna så kommer det ske en samverkan med hälsoutvecklaren 

inom området friskvård och hälsa så att de olika insatserna stärker och kompletterar varandra. 

Studiebesök är ett viktigt inslag för att stärka den enskildas uppfattning om den svenska 

arbetsmarknaden och det svenska samhället. Syftet med de jobbsökande aktiviteterna är dels att 

säkerställa att den enskilda för den fortsatta processen inom etableringen har skapat 

ansökningshandlingar och dels för att etablera starkt jobbfokus under etableringsprocessen. 

 

Insatsen kommer att omfatta aktivitet på halvtid för den enskilda deltagaren och både bedrivas 

innan utbildning i svenska för invandrare (Sfi) har påbörjats och parallellt med Sfi. Insatsen 

kommer att genomföras i grupper på 10-15 personer och pågå under 3,5 månaders tid per grupp. 

Totalt kommer tre personer arbeta med insatsen fördelat på 2,0 tjänster. Utöver detta så kommer 

även övrig personal inom den kommunala arbetsmarknadsenheten arbeta med deltagarna inom 

vissa moment. En av handledarna kommer alltid vara huvudansvarig för varje grupp och  

samordna insatserna samt registrera närvaron.   

Deltagarna anvisas från Arbetsförmedlingen. Innan man startar i verksamheten så kommer man 

ha varit på informationsmöten om verksamheten. Det kommer ske kontinuerlig uppföljning 

tillsammans med Arbetsförmedlingen om verksamheten. Det finns redan idag en upparbetad 

struktur för gemensam uppföljning tillsammans med Arbetsförmedlingen.  I samband med 

uppföljningarna kommer vi även säkerställa att det sker anvisning till aktiviteten i tillräcklig 

omfattning. 

 

 

Friskvård och hälsa - hälsoutbildning 
 

Det andra verksamhetsområdet i Hylte är aktivitet inom området friskvård och hälsa. 

Verksamheten kommer att genomföras i form av en hälsoutbildning. 

 

 

Verksamhet 

Tidigare kartläggningar har visat att många nyanlända har problem med hälsan. En god hälsa är 

en förutsättning för en etablering på arbetsmarknaden och även för att fullt ut kunna tillgodogöra 

sig aktiviteterna i sin etableringsplan.  Därför kommer Hylte kommun att genomföra en 

hälsoutbildning. 

 

Målgrupp 

Hylte kommer uteslutande att arbeta med deltagare från Arbetsförmedlingens etableringsfas, 

varav flertalet kommer delta i verksamheten under etableringens första år. Målsättningen är att 

kunna erbjuda alla deltagare i etableringen i Hylte att delta i de hälsofrämjande insatserna.  
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För de som kommer delta även i gruppverksamhet med Biologdesignern så kommer det ske en 

samverkan mellan handledarna i respektive verksamhet så att de olika insatserna stärker och 

kompletterar varandra. 

 

 

Målsättningar och förväntade effekter 

De övergripande resultat- och leveransmålen är styrande för verksamheten. Därutöver har Hylte 

formulerat följande delmål: 

 Minst 80 % av deltagarna ska vara nöjda med den hjälp de har fått av hälsoutvecklaren. 

 Varje deltagare ska i snitt förbättras inom två områden jämfört med den inledande 

hälsoprofilbedömningen. 

 

Den inledande hälsoprofilbedömningen stäms av mot en avslutande hälsoprofilbedömning för att 

följa upp resultaten på individnivå. 

 

Hälsoutbildningen förväntas ge deltagarna en ökad självkännedom, kunskap om psykisk och 

fysisk hälsa och dess påverkan på deras förutsättningar till att må bra. Vidare ger den en ökad 

rörelseglädje, delaktighet och möjligheter till att prova på olika träningsformer. 

 

Inriktning, organisation och arbetssätt 

Hälsoutbildningen kommer att genomföras i grupper på 10-12 personer. Utbildningen inleds med 

en hälsoprofilbedömning som utförs av den hälsoutvecklare som arbetar med aktiviteten. 

Gruppen kommer att träffas två gånger per månad under ett års tid. Varje deltagare erbjuds 

regelbundna individuella samtal som hålls utifrån Motiverande samtal-metoden.  

Hälsoutbildningens träffar pågår under 1 års tid för att sedan avslutas med en uppföljande 

hälsoprofilbedömning. Med detta upplägg får deltagarna god tid på sig att befästa nya vanor och 

reflektera över sin situation och hur de kan påverka den i positiv riktning.  

 

Genom föreläsningar, diskussioner, workshops, interaktiva övningar och fysisk aktivitet får 

deltagarna fokusera på sin egen livsstil och hälsa. Varje deltagare får hjälp och stöttning med att 

upprätta en handlingsplan för vad just individen behöver.  

Alla aktiviteter och övningar utgår från individens egna förutsättningar och förmåga.  Vissa 

aktiviteter såsom simundervisning och cykelskola kan komma att ske i andra 

gruppkonstellationer. Varje deltagare får i och med sitt deltagande i hälsoutbildningen ett 

träningskort på Örnahallens Hälsocenter (kommunal verksamhet) som fungerar som ytterligare 

en sporre till att påbörja en beteendeförändring och göra hälsosamma val. Hälsoutvecklaren 

kommer i samband med det samverka med hälsoutvecklare i Örnahallen som kan fungera som 

ytterligare stöd för den enskilda. 
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Utbildningen kommer att ske som en del av etableringsplanen och kommer att samplaneras med 

andra aktiviteter.  Det kommer ske en kontinuerlig uppföljning tillsammans med 

Arbetsförmedlingen av verksamheten. Det finns redan idag en upparbetad struktur för 

gemensam uppföljning tillsammans med Arbetsförmedlingen.  I samband med uppföljningarna 

kommer vi även säkerställa att det sker anvisning till aktiviteten i tillräcklig omfattning. 

Vi kommer i samtliga våra processer utbilda våra medarbetare inom genus och även göra 

genusobservationer i verksamheten. 

 

 

Praktik och mentorskap 
 

Som ett stöd i etableringen mot den öppna arbetsmarknaden kommer Hylte kommun även att 

arbeta med att engagera arbetsgivare som mentorer för de nyanlända.  Det kommer i första hand 

göras för att öka möjligheter till praktik och anställning.  

 

Verksamhet 

En resurs kommer att anställas i verksamheten för att rekrytera mentorer, initiera 

praktikplaceringar samt fånga upp rekryteringsbehov. 

 

 

Målgrupp 

Målgruppen för insatsen är deltagare i etableringen som är i slutfasen av sina Sfi-studier och som 

bedöms ha tillräckliga kunskaper i svenska språket för att kunna vara attraktiva för en anställning 

i nära anslutning till praktikens avslutande. 

 

 

Målsättningar och förväntade effekter 

De övergripande resultat- och leveransmålen är styrande för verksamheten. Därutöver har Hylte 

formulerat följande delmål: 

 Att minst 40 personer årligen kommer ut i praktik antingen på heltid eller deltid.  

 Av dessa ska minst 25 % gå ut i arbete senast tre månader efter avslutad praktik.  

 

Huvudmålet med praktiken kommer vara att öka den enskildas möjligheter till anställning. 

 

Inriktning, organisation och arbetssätt 

Både företag och offentliga organisationer kommer att vara samarbetspartners för mentorskap 

och praktik. Verksamhetens personalresurs kommer att samarbeta med Sfi, Arbetsförmedling, 

kommunal näringslivsenhet och företagsorganisationer. Arbetet med hitta mentorer, 
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praktikplatser och anställningsmöjligheter kommer i hög utsträckning ske genom personliga 

kontakter med enskilda arbetsplatser. Projektverksamhetens arbetsmarknadsresurs kommer att 

arbeta med att skapa goda relationer med både de nyanlända och med arbetsgivare.  

Arbetet kommer att utgå från metoden Supported Employment som utmärks av att: 

 Arbetssättet innebär ett personligt utformat stöd. 

 Stödet ska vara utformat så att det ger långsiktigt hållbar anknytning till arbetsmarknaden. 

 Metoden innefattar även stöd till arbetsgivaren. 

 

Arbetsprocessen sker utifrån tre steg: 

 Kartläggning 

 Praktik 

 Arbete 

 

I det första steget handlar det om att lära känna personen och bygga ett förtroende samt att ta 

reda på vad personen vill arbeta med. Kartläggningen utgår ifrån personens vilja och intresse och 

mynnar ut i en genomförandeplan. Denna följs regelbundet upp och revideras vid behov under 

insatsens gång. 

 

Genom praktik ges personen möjlighet att pröva sig fram för att hitta en stadigvarande, långsiktig 

arbetsmarknadstillhörighet. Praktiken kan kombineras med sociala aktiviteter och hälsoaktiviteter. 

Personen förväntas sedan genom de erfarenheter och färdigheter som utvecklas under 

praktikperioden nå målet att hitta ett lämpligt anpassat arbete. 

 

Ett mentorskap utformat enligt metoden Arbetsplatsambassadörer ska öka förutsättningarna för att 

praktiken ska kunna övergå i en anställning. Personal i projektverksamheten kommer att utbildas 

i metodiken för att sedan i sin tur kunna utbilda mentorer på arbetsplatserna. Ambassadören kan 

vara en anställd, ibland ledare, med ett brinnande intresse för människor och kan ses som ett stöd 

för både chefer och medarbetare när det gäller att i det dagliga arbetet verka för en god 

psykosocial arbetsmiljö. 

  

Information om möjligheter till praktik kommer att ske i Sfi-undervisningen till målgruppen och 

intresserade kommer i första hand själva få möjlighet att boka möte med projektets 

arbetsmarknadsresurs för att få hjälp att hitta en arbetsplats. Praktikplaceringarna beräknas i 

genomsnitt vara i sex månader. Projektets personalresurs kommer att göra regelbundna besök på 

varje arbetsplats och tillsammans med arbetsplatserna säkerställa rutiner för närvaro och 

uppföljning av den enskildas insats. Det kommer också att ske kontinuerlig uppföljning av 

verksamheten tillsammans med Arbetsförmedlingen.  

Hylte kommer i samtliga våra processer utbilda våra medarbetare inom genus och även göra 

genusobservationer i verksamheten. 
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Aktiviteter i 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. 
 

Följande övergripande resultatmål har formulerats för båda aktiviteterna: 
 

•  Att utveckla och etablera metoderna under projektperioden så att de vid projektets slut 
2018-08-31 ska kunna vara en del av det reguljära arbetssättet i framtida 
etableringsverksamhet. 

 
Följande övergripande leveransmål har formulerats för aktiviteterna: 
 

•  Sammanlagt 370 personer i projektet Integration Hallands målgrupp ska under 
projektperioden delta i de beskrivna aktiviteterna i Laholm.  

•  Medfinansiering i form av deltagarnas närvaro i de beskrivna aktiviteterna ska uppgå till 
sammanlagt 7 400 timmar under projektperioden. 

 
Nedan följer en specificerad beskrivning av metodutvecklingsaktiviteten. 
 
 
Verksamhet 

Utökad samhällsorientering i form av fördjupning kring föräldraskap i Sverige, barns rättigheter, 
värdegrundsfrågor och introduktion och tillgång till det lokala föreningslivet och 
studieförbundsverksamhet. 

Syftet är att sprida kunskapen till målgruppen i ett brett perspektiv, oavsett erfarenhet av barn 
och föräldraskap. Innehållet är en fördjupning av barn och ungdomars utveckling, barns 
rättigheter, kulturfrågor, jämställt föräldraskap och hur det är att leva som familj i Sverige. 
Barnkonventionen är utgångspunkt för programmet. Till detta kopplas kunskap om 
föreningslivets betydelse för svenska barn, ungdomar och vuxna, samt hur det går till att ta del av 
föreningslivet på orten. Deltagarna ska få en djupare förståelse för de värden som ligger till grund 
för vardagen i förskola, skola och föreningsliv. 
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Målgrupp 

Målgrupp är samtliga deltagare i etableringsinsatser.   

 

 

Målsättningar och förväntade effekter 

Verksamhetens mål är att, förutom att uppnå de generella resultat- och leveransmålen, bidra till 

att: 

 Skapa förståelse för vad föräldraskap och jämställt föräldraskap i Sverige innebär, 

skyldigheter och rättigheter, med fokus på barnkonventionen.  

 Skapa större trygghet för föräldrar och nära vuxna i hur de kan hjälpa och stödja barns 

utveckling och lägga en god grund för skolgång, uppväxt och framtida arbetsliv i Sverige.  

 Öka känslan av sammanhang (KASAM) i vardagen genom att möjliggöra ett större 

nätverksskapande vilket ger förutsättningar och nya ingångar till språk, arbete och studier.  

 Öka lärandet och förståelsen kring demokratiprocesser och de rättigheter och 

skyldigheter som följer med dessa. Främja social integration genom att visa de möjligheter 

till engagemang och sociala aktiviteter som erbjuds i föreningslivet. 

 
Etablering på arbetsmarknad och i samhällsliv berör hela individens livssituation och kräver en 

hög grad av känsla av sammanhang (KASAM) hos individen för att bli framgångsrik. Under flera 

år har vi i Laholms kommun sett behov av att ge nyanlända en utökad samhällsinformation och 

ett utökat stöd kring frågor om föräldraskap, värdegrund och introduktion till föreningslivet. Om 

barnens situation fungerar väl, ökar de vuxnas möjligheter att fokusera på sin egen etablering. 

Frågor kring barnuppfostran och föräldraskap berör dock inte bara de som själva har barn. 

Barnuppfostran, barns rättigheter och föräldraskap har en stark koppling till värderingar som är 

väl förankrade i det svenska samhället och viktiga att förstå för en fungerade etablering.  

Nyanlända har dessutom ofta ett stort stöd av varandra, då de delar utgångsläget att vara nya i 

landet och sakna nätverk. Ur ett integrations- och etableringsperspektiv, är det därför viktigt att 

ge dem bättre förutsättningar för att stötta varandra på ett sätt som gynnar etablerings- och 

integrationsprocessen. Suget efter mer information, samtal och kunskap kring dessa frågor är 

enligt erfarenhet stort.  

I Laholms kommun ser vi att flera av de nyanlända får sina första jobb inom förskola och 

skolverksamhet, och behovet av arbetskraft inom dessa verksamheter ökar i och med nuvarande 

ökning av antalet flyktingar och nyanlända. Förutom kopplingen som barnuppfostran och 

föräldraskap har till generella värdegrundsfrågor, finns här alltså också en specifik möjlighet att 

öka förutsättningarna till en god etablering på den svenska arbetsmarknaden. 

I Laholm har vi sedan 2011 en interkulturell förening (Laholm utan gränser) med syfte att bygga 

broar och skapa mötesplatser mellan människor. Föreningen får verksamhetsstöd av kommunen 

via en anställd etableringssamordnare. Erfarenheterna av föreningens betydelse är mycket 

positiva. Exempelvis berättar ansvarig chef för kommunens studiehandledare och 

modersmålslärare, att nya (och nyanlända) medarbetare som varit/är aktiva i föreningen visar på 
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bättre förmåga till anpassning i arbetslivet, jämfört med andra nyanlända. Forskning visar 

dessutom att individens nätverk ofta har en avgörande betydelse för etablering på 

arbetsmarknaden (oavsett om man är nyanländ eller inte). Föreningslivet erbjuder mängder av 

möjligheter att utöka det individuella nätverket, om man bara vet vad som finns på orten, hur 

föreningslivet fungerar och hur man gör för att ta sig in. Syftet med den del av den utökade 

samhällsorienteringen som berör föreningslivet är att ge en fördjupad kunskap om – och 

delaktighet i – föreningslivet i Laholm för såväl barn som vuxna. Utöver möjligheten till 

nätverkande ger delaktighet i föreningsliv även kunskap om och förståelse för de 

demokratiprocesser som svenskt föreningsliv bygger på. Information om – och delaktighet i - 

föreningslivet erbjuder även nyanlända en konkret väg ur den sociala isolering som ofta kan 

uppstå då individer eller familjer flyttar till en ny stad där de saknar nätverk.  

 

 

Inriktning, organisation och arbetssätt 

Den sociala verksamheten i Laholms kommun ansvarar för genomförandet av den utökade 

samhällsorienteringen, utifrån att de redan är utförare av det generella föräldrastödet i 

kommunen. Representanter från kultur- och utvecklingsverksamheten (bland annat 

Integrationsenheten) kommer att delta i den lokala projektorganisationen. Tanken är att 

utbildningsinsatsen ska kunna fortsätta även sedan projekt Integration Halland avslutats varför 

förankring i det idag redan etablerade föräldrastödet i kommunen är viktigt. 

Lokalt föreningsliv och studieförbund kommer att engageras i aktiviteten. Specifikt kan nämnas 

föreningen LUG (Laholm utan gränser) vars engagemang och erfarenhet av integrationsfrågor 

ska tas tillvara.  En övergripande samordnare kommer att anställas för att koordinera och 

kvalitetssäkra den utökade samhällsinformationen i sin helhet (föräldrastöd såväl som 

introduktion till föreningslivet).  

Aktiviteten riktar sig till och erbjuds både kvinnor och män. Studiematerialet har ett tydligt 

genusperspektiv. Introduktion till föreningslivet utgår från samma grundpelare som projektet 

”NAD – Idéburen sektor som en aktiv part i ett inkluderande mottagande” har utgått ifrån. 

Dessa är att föreningsaktiviteter är fysiskt och psykiskt hälsofrämjande, stärker nätverksbyggande 

och socialt kapital samt främjar nyanländas språkutveckling  

Insatsen kommer att genomföras i form av samtalsgrupper i studiecirkelform med ett 

utbildningsmaterial speciellt anpassat mot målgruppen nyanlända vuxna och föräldrar i Sverige. 

Materialet lämpar sig utifrån fokus på värdegrundsfrågor, också för vuxna som inte har barn. 

Introduktion till föreningslivet kommer att genomföras i nära samarbete med Laholm utan 

gränser och det lokala föreningslivet, och studieförbund i Laholm. Introduktionen kommer att 

skapa förståelse för de demokratiprocesser som ligger till grund för svenskt föreningsliv och 

studieförbund - civilsamhället. Den kommer även att ge en bild av det utbud som erbjuds i 

Laholm samt det konkreta tillvägagångssättet för att gå med i en förening.  Deltagarna kommer 

att ges möjligheter att matcha intresse med förening eller studieförbund. 
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Insatsen kommer att erbjudas som ett individanpassat val efter den obligatoriska 

samhällsorienteringen för deltagare i etableringsprogrammet. Samarbete med Arbetsförmedlingen 

kring deltagare i insatsen kommer att ske genom det samarbete och sammanhang som Integration 

Halland etablerar. Två ledare anställs och utbildas i studiematerialet. De kommer att arbeta 

vardera 2,5 arbetsdagar per vecka. Samordning av grupper, lokaler med mera fördelas till 

kommunens samordnare för föräldrastöd.  
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1. Inledning 
Med en tidsplan blir det tydligare för alla inom organisationen vad som ska göras, när och 
varför. Nedan beskrivs en överskådlig plan över aktiviteterna som ska göras över tid, uppdelat 
på projektets tre faser, analys- och planeringsfas, genomförandefas samt avslutsfas. Denna 
tidsplan bryts sedan ner i en specificerad plan. 

2. Bakgrund  
I utlysningen för de medel som ansökan riktar sig till står att läsa att det under analys- och 
planeringsfasen ska följande punkter vara uppfyllda för att kunna övergå till genomförandefas 
”Detaljerad tids- och aktivitetsplan där aktiviteterna är tydligt kopplade till förväntade 
resultat och effekter”. 
 
I ansökan för Integration Halland står att läsa att ”De aktiviteter som ingår i denna ansökan 
på regional och lokala nivå är kopplade till förväntade resultat och effekter men under 
analys- och planeringsfasen behöver en detaljerad tids- och aktivitetsplan utvecklas”. 
 
Vidare står skrivet att ”Styrgruppen efter förslag från ledningsgruppen ska besluta om …tids- 
och aktivitetsplan…”. 

3. Syfte  
Tids- och aktivitetsplanen ska vara ett dokument som ska användas kontinuerligt. För att 
uppfylla den funktionen krävs att den följer projektets behov och är uppdaterad. Planen 
kommer att revideras utefter att behov av detta blir tydligt. Tids- och aktivitetsplanen ska även 
ses som ett verktyg som hjälper till att fylla de för projektet satta övergripande syftena: 

 
 Bidra till att korta vägen till utbildning och/eller anställning för den primära 

målgruppen.  
 Bidra till att öka andelen nyanlända som efter att ha deltagit i etableringsinsatser 

övergår till utbildning och/eller anställning.  
 

4. Aktiviteter 
Integration Halland består av både lokala och regionala aktiviteter som finns vidare beskrivna 
i bilaga till denna tids – och aktivitetsplan samt kan läsas vidare kring i dokumentet ”Lokala 
aktiviteter” samt i "Grunder för förändringsarbetet i projektet Integration Halland". 
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5. Förändrings- och utvecklingsområden 
 
För att projektets syfte och övergripande målsättningar ska kunna uppnås så behövs 
förändringar och utveckling på följande fyra områden: 

 Innovativ metodutveckling för att stödja projektdeltagarnas etableringsprocess och 
individuella måluppfyllelse.  

 Samordning av resurser från privat sektor, offentlig sektor och den så kallade tredje 
samhällssektorn.  

 Arbete med principer för lika möjligheter. 
 Gemensamt lärande.  

 

4.2 Effektmål 
Utförlig beskrivning av effektmålen finns i dokumentet "Grunder för förändringsarbetet i 
projektet Integration Halland". 
 
De effektmål som är framtagna för projektets fyra förändringsområden och som finns vidare 
beskrivna i målkatalogen är: 

 
1. Ledtider för att etablera plan samt komma igång med olika aktiviteter inom 

ramen för etableringsplanen ska kortas i jämförelse med utgångsläget.  
 

2. Andelen personer i etableringsuppdraget som avslutas till arbete eller studier ska 
öka i jämförelse med utgångsläget.  
 

3. Skillnaderna i sysselsättningsnivå ska minska relaterat till kön, födelseland och 
förekomst av funktionshinder mellan födda i Norden respektive födda i ett land 
utanför Norden i jämförelse med utgångsläget.  
 

4. Skillnaderna i arbetslöshetsnivå ska minska relaterat till kön, födelseland, ålder, 
utbildningsbakgrund och förekomst av funktionshinder mellan födda i Norden 
respektive födda i ett land utanför Norden i jämförelse med utgångsläget.  

 
Dessa fyra effektmål finns vidare specificerat hur de kopplas till olika aktiviteter i tids- och 
aktivitetsplanens bilaga, se nedan. 
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4.3 Resultatmål 
Eftersom resultaten på individnivå påverkas av många faktorer utanför projektets möjlighet att 
påverka och att syftet med projektet är att förstärka, förbättra och komplettera de insatser som 
utförs inom ramen för etableringsuppdraget så bör resultatmålen knytas till 
Arbetsförmedlingens mål för etableringen. Eftersom deltagarna i Integration Halland får del 
av extra insatser jämfört med de som inte deltar i projektet så sätts de kvantitativa 
resultatmålen dock något högre för projektdeltagarna.  
 
Av resultatredovisning från Arbetsförmedlingen i Halland framgår av Arbetsförmedlingens 
resultatredovisning till regeringen för 2015 att:  
 

 23 procent av de som avslutat en etableringsplan under 2014, sammanlagt 1 108 
personer, 90 dagar efter avslut hade en anställning eller studerade. 

 Bland män som avslutat en etableringsplan under 2014 hade 33 procent avslutats till 
arbete eller studier. 

 Bland kvinnor som avslutat en etableringsplan under 2015 hade 6 procent avslutats till 
arbete eller studier. 
  

 
Utförlig beskrivning av resultatmålen finns i dokumentet "Grunder för förändringsarbetet i 
projektet Integration Halland". 
 
Följande mål avser projektverksamheten som helhet:  
 

1. Deltagarna i projektverksamheten ska sammantaget på årsbasis ha 2 procent 
högre utflöde ur etableringen till utbildning/arbete jämfört med nyanlända i 
etableringen som inte deltar i projektet.  

2. Skillnaderna mellan män och kvinnor efter avslutad etableringsplan ska minska 
med 2 procent varje år under projektets genomförandefas.  

 
Dessa två resultatmål finns vidare specificerat hur de kopplas till olika aktiviteter i tids- och 
aktivitetsplanens bilaga, se nedan.  
 

6. Målgrupper/aktörer 
Målgruppen är uppdelad på internt inom organisationen för Integration Halland samt externt, 
dvs de som inte har en direkt plats inom Integration Hallands organisation. 

Internt: 

 Advisory Board 
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 Styrgrupp 
 Projektledning 
 Projektmedarbetare 
 Koordinator på Arbetsförmedling 

Externt: 

 Målgruppen nyanlända 
 Politiker 
 Befintlig personal 
 Intressenter  
 Samhälle 
 Statistiska centralbyrån 
 Europeiska socialfonden 

7. Ansvar 
Huvudansvarig för tids- och aktivitetsplanen är projektledning tillsammans med styrgrupp. 
Dock är alla projektmedarbetare inom projektet ansvariga för olika delar. Ansvariga parter är; 

 Advisory board 
 Styrgrupp 
 Projektledning 
 Projektmedarbetare 
 Koordinator Arbetsförmedling 
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AKTIVITET Startdatum Slutdatum SPECIFIKATION ANSVAR
Förväntade 
resultatmål 

Förväntade 
effektmål

 
ANALYS- OCH PLANERINGSFAS
 

Anställa personal 150901 151231
Anställa alla funktioner 
inom projektet

Projektledning 
samt kommuner 1,2 1,2,3,4

Konkretisera aktiviteter 150901 151231

Konkretisera 
aktiviteter/mål samt 
diskutera tjänster för 
lokala 
projektmedarbetare

Projektledning 
samt kommuner

1,2 1,2,3,4

Workshop kring regionalt 
lärande 150901 151231

Lyssna in kommunernas 
reflektioner kring den 
regionala 
lärplattformen/transnatio
nella kunskapsutbytet Projektledning 1,2 1,2,3,4

Transnationellt arbete (del i 
regional lärplattform) 150901 151231

Skapa kontakt med ett 
land och signera en 
avsiktsförklaring om 
samverkan, se vidare 
plan för detta arbete. Projektledning 1,2 1,2,3,4

Skapa 
projektplan/avstämningsrapport 150901 151231 Enligt riktlinjer Projektledning 1,2 1,2,3,4

Utbildning i horisontella 
principer 150901 151231

Utbilda advisory board, 
Styrgrupp, projektledning 
samt projektmedarbetare 

Projektledning 
2 3,4

Utbildning för projektledning 150901 151231

Relevanta utbildningar i 
administration, ekonomi 
samt projektledning Projektledning 1,2 1,2,3,4
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AKTIVITET Startdatum Slutdatum SPECIFIKATION ANSVAR
Förväntade 
resultatmål 

Förväntade 
effektmål

ESFanordnade sammankomster 150901 151231

Deltaga i lärande 
sammankomster 
anordnade av ESF

Projektledning 
1,2 1,2,3,4,

Kick-off regional ledningsgrupp 150901 151231
Klargöra ansvar, roller, 
områden

Chef 
projektledning 1,2 1,2,3,4

Kick-off alla projektmedarbetare 150901 151231
Kick off för alla 
projektmedarbetare Projektledning 1,2 1,2,3,4,

Styrgruppsmöten - strategisk 
inriktning, 
implementeringsarbete samt 
beslut 150901 151231

Ta beslut om 
projektplan/avstämningsr
apport samt säkerställa 
att mål uppfylls och föra 
ett strategiskt 
implementeringsarbete

Projektledning , 
projektägare 
samt styrgrupp 1,2 1,2,3,4,

Upphandlingar 150901 151231 Regionala upphandlingar Projektledning 1,2 1,2,3,4,
Upphandlingar 150901 151231 Lokala upphandlingar Kommuner 1,2 1,2,3,4,

Intressenter 150901 151231
Skapa kontakter samt 
undersöka samverkan Projektledning 1,2 1,2,3,4,

Informationsspridning/inhämtnin
g internt samt externt 150901 151231 Se kommunikationsplan Projektledning 1,2 1,2,3,4,

Statistik till SCB
Enligt 

riktlinjer
Enligt 

riktlinjer Enligt riktlinjer Projektledning

Lägesrapporter ESF
Enligt 

riktlinjer
Enligt 

riktlinjer Enligt riktlinjer Projektledning

Handbok för projektmedarbetare 150901 151231
Skapa digital handbok för 
projektmedarbetare Projektledning 1,2 1,2,3,4,
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AKTIVITET Startdatum Slutdatum SPECIFIKATION ANSVAR
Förväntade 
resultatmål 

Förväntade 
effektmål

Fördjupad målgruppsanalys 150901 151231

Undersöka eventuella 
förändringar från 
ansökningsprocess till 
projektstart

Projektledning 
samt 
följeforskare 1,2 1,2,3,4,

Mål och 
uppföljning/utvärderingssplan 150901 151231

Skapa plan för 
genomförande Följeforskare 1,2 1,2,3,4, 

 
GENOMFÖRANDEFAS

Styrgruppsmöten - strategisk 
inriktning samt beslut 160101 180630

Ta beslut om 
projektplan/avstämningsr
apport samt säkerställa 
att mål uppfylls.

Projektledning , 
projektägare 
samt styrgrupp 1,2 1,2,3,4,

Lärande utvärdering 160101 180630

Lärande utvärdering-
sprida reflektioner och 
analyser från utvärderare 
inom ramen för regionalt 
lärande samt inom lokala 
aktiviteter Följeforskare 1,2 1,2,3,4,

Uppdatera/specificera tids- och 
aktivitetsplan 160101 170101 Revidera utifrån behov Projektledning 1,2 1,2,3,4,
Uppdatera/specificera 
kommunikationsplan 160101 170101 Revidera utifrån behov Projektledning 1,2 1,2,3,4,
Uppdatera/revidera Plan för 
arbete med principer för lika 
möjligheter 160101 170101 Revidera utifrån behov Projektledning 1,2 1,2,3,4,

Aktivitet Kungsbacka 160101 180630
Se vidare "lokala 
aktiviteter" Kungsbacka 1,2 1,2,3,4,
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AKTIVITET Startdatum Slutdatum SPECIFIKATION ANSVAR
Förväntade 
resultatmål 

Förväntade 
effektmål

Aktivitet Varberg 160101 180630
Se vidare "lokala 
aktiviteter" Varberg 1,2 1,2,3,4

Aktivitet Falkenberg 160101 180630
Se vidare "lokala 
aktiviteter" Falkenberg 1,2 1,2,3,4,

Aktivitet Hylte 160101 180630
Se vidare "lokala 
aktiviteter" Hylte 1,2 1,2,3,4

Aktivitet Halmstad 160101 180630
Se vidare "lokala 
aktiviteter" Halmstad 1,2 1,2,3,4,

Aktivitet Laholm 160101 180630
Se vidare "lokala 
aktiviteter" Laholm 1,2 1,2,3,4

Aktivitet mentorskapsprogram 160101 180630
Se vidare "lokala 
aktiviteter" Leverantör 1,2 1,2,3,4,Kontinerligt uppdatera 

riskanalysen 160101 180630 Uppdatera efter behov Projektledning 1,2 1,2,3,4

Skapa kvalitétsrutiner inom varje 
aktivitet 160101 170101

Säkerställa ett 
likabehandlingsperspekti
v

Projektmedarbet
are, ansvarig för 
mentorskapspro
gram 

1,2

1,2,3,4,
Informationsspridning/inhämtnin
g internt samt externt 150901 180630 Se kommunikationsplan Projektledning 1,2 1,2,3,4,

Regional lärplattform inkl. 
transnationellt arbete (se vidare 
plan för detta arbete). 160101 180831

Sprida goda erfarenheter, 
utveckla samverkan, 
utveckla arbetet

Kommuner, 
Lärosäte samt 
Arbetsförmedlin
g 1,2 1,2,3,4,

Statistik till SCB
Enligt 

riktlinjer
Enligt 

riktlinjer Enligt riktlinjer Projektledning
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1. Inledning 
Kommunikationen inom ramen för Integration Halland är av största vikt för att nå de 
strukturella förändringar som projektet långsiktigt siktar mot. Kommunikationen är en nyckel 
till att få organisationen att sträva mot samma mål och arbeta konstruktivt tillsammans. 
Kommunikationen består av både intern och extern kommunikation.   

Kommunikationen är att betrakta som en dynamisk process som är i ständig utveckling utifrån 
de behov som Integration Halland har. En kontinuerlig dialog kommer föras kring hur alla 
projektmedarbetare upplever kommunikationen för att kunna förändra och förbättra efter 
behov, alla är ansvariga för att bidra till en god kommunikation för att kunna fullfölja sina 
specifika aktiviteter. Dock är projektledning tillsammans med styrgrupp huvudansvarig för att 
föra och utveckla diskussionen om hur kommunikationen bör ske för att tillgodose 
organisationens behov.  

2. Bakgrund  
I utlysningen för de medel som ansökan riktar sig till står att läsa att det under analys- och 
planeringsfasen ”En kommunikationsplan ska vara framtagen”. 
 
I ansökan för Integration Halland står att läsa att ”Under analys- och planeringsfasen tas 
sedan en kommunikationsplan fram under ledning av projektets ledningsgrupp”. 
Vidare står att läsa ”Styrgruppen efter förslag från ledningsgruppen ska besluta om … 
kommunikationsplan samt… ”. 

3. Syfte samt mål 
Kommunikationsplanen ska ses som ett verktyg som hjälper till att fylla de för projektet satta 
övergripande syftena: 

 Bidra till att korta vägen till utbildning och/eller anställning för den primära 
målgruppen.  

 Bidra till att öka andelen nyanlända som efter att ha deltagit i etableringsinsatser 
övergår till utbildning och/eller anställning.  

 
Syfte och mål med kommunikationsplanen är att konkretisera kommunikationen internt likväl 
som externt gällande Integration Hallands organisation likt nedan;  

 Utgöra ett verktyg för att internt och externt kommunicera projektetverksamhetens 
syfte, mål, förändringsområden, aktiviteter, organisation, arbetsmetoder, rutiner samt 
former för uppföljning och utvärdering. 

3



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 Utgöra underlag för att internt i projektet tydliggöra både var och ens roll och ansvar 
men även det gemensamma ansvaret för projektverksamhetens genomförande och 
utfall. 

 Skapa möjligheter till delaktighet och engagemang i genomförandeprocessen för alla 
berörda aktörer internt och externt genom löpande information om projektets 
aktiviteter och resultat. 

 Hålla styrgrupp och samverkanspartners informerade om verksamhetens funktionalitet 
och resultat för att kunna vidta åtgärder för att säkra måluppfyllelsen. 

 Genom dialog i olika former mellan projektets interna och externa aktörer initiera 
lärprocesser som kan stödja projektets genomförande och måluppfyllelse.  

 Genom information om projektets erfarenheter, resultat och effekter bidra till att 
sprida goda exempel. 

En extern följeforskare kommer att kontinuerligt utvärdera så att projektet når uppsatta mål 
för olika delar av projektet. Under analys – och planeringsfasen är målet att ta fram en 
kommunikationsplan. Under genomförandefasen är ett av leveransmålen att genomföra 
kommunikationsaktiviteter likt ovan, se specificerade aktiviteter i bilaga. 

Det finns även olika processmål beskrivna för projektet dit indikatorer som specifikt 
undersöker hur kommunikationen fungerar inom projektet är kopplade. Målen tillsammans 
med indikatorer finns vidare beskrivet i målkatalogen. 
 

4. Målgrupper/aktörer 
Målgruppen är både internt inom organisationen för Integration Halland samt externt, det vill 
säga de som inte har en direkt roll inom Integration Hallands organisation. 

Internt: 

 Advisory Board 
 Styrgrupp 
 Projektledning 
 Projektmedarbetare 
 Koordinator på Arbetsförmedling 
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Externt:

*     Målgruppen nyanlända  
 Intressenter 
 Befintlig verksamhet 
 Politiker 
 Samhälle 
 Statistiska centralbyrån 
 Europeiska socialfonden 

       
 

Befintlig resurs som finns att tillgå är, förutom samverkansorganisationernas eventuella egna 
kommunikatörer, en kommunikatörsresurs kopplad till projektet.   

5. Kanal/Medieval 
Kanaler som kommer användas inom Integration Halland är främst information digitalt via 
mail, telefon, Lync, Project Place och uppdatering på hemsida.  Denna kommunikation kommer även att 
kompletteras med fysiska möten samt vid behov, tryckt material.   

6. Ansvar 
Huvudansvarig för kommunikationen är projektledning tillsammans med styrgrupp. Dock är 
alla projektmedarbetare inom projektet ansvariga för olika delar. Ansvariga parter är: 

 Advisory Board 
 Styrgrupp 
 Projektledning 
 Projektmedarbetare  
 Koordinator Arbetsförmedling 

 

Kommunikatörsresursen kommer att i samråd med projektledning ansvara för att starta upp 
den kommunikation som beskrivs nedan och med kompletterande processledning som 
eventuellt kommer att tillhandahållas från Europeiska Socialfonden under våren 2016 
kommer kommunikationsplanen att kontinuerligt utvecklas och revideras.  

Kommunikatörsresursen kommer använda sig av det tillgängliga processtöd som finns via ESI 
support som erbjuds av Europeiska socialfonden för att tillgodose att det blir en 
kommunikation i linje med de horisontella principerna enligt plan för likabehandlingsarbetet. 
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VEM är mottagare?
VAD ska 
kommuniceras? VAD är målet?

HUR ska det 
kommuniceras?

NÄR ska det 
kommuniceras?

VEM ska 
kommunicera? Budget

ANALYS- 
OCH 
PLANERINGS
FAS

IH organisation samt 
intressenter

Kontinuerlig 
uppdatering om IH

Sprida 
information-
Skapa delaktighet 
och engagemang

Nyhetsbrev via 
mail samt upplägg 
på hemsida

1 ggr/mån 
och/eller efter 
behov.

Kommunikatörsre
surs i samråd med 
projektledning Befintlig

IH organisation samt 
övriga berörda Fysiska träffar

Regional 
lärplattform-lära 
av varandra

Via mail samt 
upplägg på 
hemsida

Vid behov, minst 
1 månad i förväg Projektledning Befintlig

IH organisation
Workshop kring 
regionalt lärande - 
dokumentation

Delaktighet och 
ansvar

Skriftlig 
dokumentation via 
mail

Efter genomförd 
workshop Projektledning Befintlig

IH organisation

Projektverksamhete
ns syfte, mål, 
förändringsområde
n, aktiviteter, 
organisation, 
arbetsmetoder, 
rutiner samt former 
för uppföljning och 
utvärdering internt

Skapa delaktighet 
och ansvar

Föreläsningar och 
diskussioner På kick-off Projektledning Befintlig
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VEM är mottagare?
VAD ska 
kommuniceras? VAD är målet?

HUR ska det 
kommuniceras?

NÄR ska det 
kommuniceras?

VEM ska 
kommunicera? Budget

Samhällsinvånare via med

Vald information 
för samhällsintresse 

Skapa 
samhällsintresse, 
bredda 
samverkan, skapa 
intresse hos 
målgruppen för 
aktiviteterna

Pressmeddelanden 
och liknande 

Kontinuerligt vid 
större skeende-se 
utifrån 
nyhetsbrev

Kommunikatörsre
surs i samråd med 
projektledning Befintlig

IH organisation samt 
övriga berörda

Kommunicering 
kring lärande 
utvärdering

Lärande 
utvärdering Lämpligt vis Kontinuerligt 

Följeforskare 
tillsammans med 
projektledning Befintlig

ESF

Lägesrapporter 
samt 
uppföljningsrapport
er

Visa på att arbetet 
fortlöper enligt 
plan i ansökan

Lägesrapporter, 
årsrapporter 

Enligt 
riktlinjer/ök

Projektledning 
samt 
projektmedarbetar
e Befintlig

SCB
Statistik enligt 

riktlinjer
Insamling av 
statistik Enligt riktlinjer Enligt riktlinjer Projektledning Befintlig

Andra projekt för 
samverkan

Lära av varandra, 
undersöka 
möjligheter till 
samverkan

Lära av varandra, 
undersöka 
möjligheter till 
samverkan

Lync, telefon, mail 
och fysiska möten Vid behov Projektledning Befintlig

Intern förankring inom 
respektive organisation

Beslut samt 
diskussioner om 
implementering

Intern förankring 
inom respektive 
organisation Lämpligt vis Vid behov

Advisory board, 
styrgrupp, 
ansvarig för 
mentorsskapsprog
ram Befintlig
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VEM är mottagare?
VAD ska 
kommuniceras? VAD är målet?

HUR ska det 
kommuniceras?

NÄR ska det 
kommuniceras?

VEM ska 
kommunicera? Budget

Transnationalitet Avsiktsförklaring.

Skapa 
överenskommelse 
för ömsesidigt 
kunskapsutbyte 
samt kontinuerlig 
dialog för detta. 
Se vidare plan för 
detta arbete.

Se plan för detta 
arbete. Under fasen Projektledning Befintlig

Etableringshandläggare Informationsutbyte

Få beräknat antal 
deltagare till 
aktiviteterna 

Via kontakt med 
koordinator Under fasen

Projektledning 
samt koordinator 
Arbetsförmedling Befintlig

GENOMFÖRA
NDE FAS

IH organisation och 
andra berörda

Kommunikation av 
och dialog kring 
projektets 
funktionalitet, 
resultat och 
effekter.

Sprida 
information-
Skapa delaktighet 
och engagemang

 Genom muntlig 
och skriftlig 
dokumentation av 
projektets 
följeforskning. 

1 ggr/mån 
och/eller efter 
behov.

Utvärderaren, 
projektets 
styrgrupp, 
projektets 
ledningsgrupp 
samt projektets 
övriga personal. Befintlig

IH organisation samt 
övriga berörda

Tider/Datum för 
nätverk, workshop 
och liknande

Regional 
lärplattform-lära 
av varandra

Via mail samt 
upplägg på 
hemsida

Vid behov, minst 
1 månad i förväg Projektledning Befintlig

IH organisation samt 
övriga berörda

Lärande 
utvärdering Lämpligt vis Kontinuerligt 

Följeforskare 
tillsammans med 
projektledning Befintlig
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VEM är mottagare?
VAD ska 
kommuniceras? VAD är målet?

HUR ska det 
kommuniceras?

NÄR ska det 
kommuniceras?

VEM ska 
kommunicera? Budget

Samhällsinvånare via 
media

Vald information 
för samhällsintresse 

Skapa 
samhällsintresse, 
bredda 
samverkan, skapa 
intresse hos 
målgruppen för 
aktiviteterna Pressmeddelanden

Kontinuerligt vid 
större skeende-se 
utifrån 
nyhetsbrev

Kommunikatörsre
surs i samråd med 
projektledning Befintlig

ESF

Lägesrapporter 
samt 
uppföljningsrapport
er

Visa på att arbetet 
fortlöper enligt 
plan i ansökan

Lägesrapporter, 
årsrapporter 

Enligt 
riktlinjer/ök

Projektledning 
samt 
projektmedarbetar
e Befintlig

SCB
Statistik enligt 

riktlinjer
Insamling av 
statistik Enligt riktlinjer Enligt riktlinjer Projektledning Befintlig

Andra projekt för 
samverkan

Lära av varandra, 
undersöka 
möjligheter till 
samverkan

Lära av varandra, 
undersöka 
möjligheter till 
samverkan

Lync, telefon, mail 
och fysiska möten Vid behov Projektledning Befintlig

Intern förankring inom 
respektive organisation

Beslut samt 
diskussioner om 
implementering

Intern förankring 
inom respektive 
organisation Lämpligt vis Vid behov

Advisory board, 
styrgrupp, 
ansvarig för 
mentorsskapsprog
ram Befintlig

Transnationalitet Samverkan Samverkan

Lync, telefon, mail 
och fysiska möten. 
Se vidare plan för 
detta arbete. Under fasen Projektledning Befintlig
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VEM är mottagare?
VAD ska 
kommuniceras? VAD är målet?

HUR ska det 
kommuniceras?

NÄR ska det 
kommuniceras?

VEM ska 
kommunicera? Budget

Målgrupp

Information om 
projektet/aktiviteter
na

Förstå projektet 
samt att det är 
medfinansierat av 
ESF

Samtal och/eller 
skriven form

Innan påbörjad 
aktivitet

Projektledning 
samt 
projektmedarbetar
e Befintlig

Etableringshandläggare Informationsutbyte

Få beräknat antal 
deltagare till 
aktiviteterna 

Via kontakt med 
koordinator Under fasen

Projektledning 
samt koordinator 
Arbetsförmedling Befintlig

AVSLUTANDE FAS
ESF, 
samverkanspartners, 
andra kommuner, 
arbetsförmedlingar och 
projektverksamheter med 
flera.

Spridningen av 
projektets 
erfarenheter, 
resultat och effekter 

Sprida 
information-
Skapa delaktighet 
och engagemang

Distribution av 
slutlig 
följeforskningsrap
port. 

1 ggr/mån 
och/eller efter 
behov. Projektledning Befintlig

IH organisation samt 
övriga berörda Fysiska träffar

Regional 
lärplattform-lära 
av varandra

Via mail samt 
upplägg på 
hemsida

Vid behov, minst 
1 månad i förväg Projektledning Befintlig

IH organisation samt 
övriga berörda

Kommunicering 
kring lärande 
utvärdering

Lärande 
utvärdering Lämpligt vis Kontinuerligt 

Följeforskare 
tillsammans med 
projektledning Befintlig

Samhällsinvånare via 
media

Vald information 
för samhällsintresse 

Skapa 
samhällsintresse, 
bredda 
samverkan, skapa 
intresse hos 
målgruppen för 
aktiviteterna Pressmeddelanden

Kontinuerligt vid 
större skeende-se 
utifrån 
nyhetsbrev

Kommunikatörsre
surs i samråd med 
projektledning Befintlig
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VEM är mottagare?
VAD ska 
kommuniceras? VAD är målet?

HUR ska det 
kommuniceras?

NÄR ska det 
kommuniceras?

VEM ska 
kommunicera? Budget

ESF

Lägesrapporter 
samt 
uppföljningsrapport
er

Visa på att arbetet 
fortlöper enligt 
plan i ansökan

Lägesrapporter, 
årsrapporter 

Enligt 
riktlinjer/ök

Projektledning 
samt 
projektmedarbetar
e Befintlig

SCB
Statistik enligt 

riktlinjer
Insamling av 
statistik Enligt riktlinjer Enligt riktlinjer Projektledning Befintlig

Andra projekt för 
samverkan

Lära av varandra, 
undersöka 
möjligheter till 
samverkan

Lära av varandra, 
undersöka 
möjligheter till 
samverkan

Lync, telefon, mail 
och fysiska möten Vid behov Projektledning Befintlig

Intern förankring inom 
respektive organisation

Beslut samt 
diskussioner om 
implementering

Intern förankring 
inom respektive 
organisation Lämpligt vis Vid behov

Advisory board, 
styrgrupp, 
ansvarig för 
mentorsskapsprog
ram Befintlig

Transnationalitet
Slutsatser av 
samverkan

Slutsatser av 
samverkan

Lync, telefon, mail 
och fysiska möten. 
Se vidare plan för 
detta arbete. Under fasen Projektledning Befintlig
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1. Inledning 
 
I utlysningen för de medel som ansökan riktar sig till står att läsa att det under analys- och planeringsfasen 
ska tas fram en ”Konkret plan för arbetet med principer för lika möjligheter”. 
 
I ansökan för Integration Halland står att läsa att ”En konkret plan för arbetet med principerna för lika 
möjligheter kommer att tas fram under analys- och planeringsfasen” samt att ”Styrgruppen efter förslag 
från ledningsgruppen ska besluta om budget, projektplan inklusive tids- och aktivitetsplan, policy och 
planering för arbetet med jämställdhet, tillgänglighet och lika möjligheter…”.  
 
I grunden kan allt arbete med jämställdhet, tillgänglighet och och icke diskriminering hänvisas till de 
mänskliga rättigheterna och alla människors lika värde. Inom projektet kommer man arbeta för att 
medvetandegöra vilka normer som styr och tillämpa så kallad normkritik som ett verktyg som genomsyrar 
allt arbete som görs. Normkritik är ett verktyg för att komma åt själva grunden till varför ojämlikhet uppstår. 
Det handlar om att ställa kritiska frågor kring de normer som en verksamhet vilar på, kring vilka som 
inkluderas respektive exkluderas, vilka som verksamheten är anpassad efter och vilka som missgynnas. 
Syftet med att granska normer är begripa vad som möjliggör diskriminering och att bli medveten om sina 
egna föreställningar för att kunna ge alla individer samma förutsättningar. Det kan även avse handlingsregel, 
påbud om hur man bör handla eller om hur något bör vara beskaffat eller organiserat. Att tillhöra en norm, 
att inte bli ifrågasatt, innebär fördelar som ofta inte blir synliga förrän en person bryter mot normen. Ju färre 
normer en person passar in i desto troligare är det att personen utsätts för diskriminering.  

Arbetet med jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering handlar om att ta tillvara 
individuella resurserna och skapa en grund för inkluderande och respekt.  
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1. Syfte 
 

Detta dokument har skapas utifrån ovan givna beskrivna ambitioner och direktiv med syftet att lägga en 
kunskapsbaserad gemensam värdemässig grund inom projektet Integration Halland. Då målen för projektet 
är tydliga kring likabehandling i alla steg av projektet är det viktigt att detta dokument även kommuniceras 
till alla projektmedarbetare ute i kommunerna. Arbetet kommer sedermera fortlöpa under projektets 
genomförandefas för att ytterligare fördjupa kunskapen, medvetandegöra perspektiven och vid behov 
förändra arbetssätt enligt plan (se plan för vidare arbete under genomförandefas). 

Planen ska även ses som ett verktyg som hjälper till att nå de för projektet satta övergripande syften: 

 
 Bidra till att korta vägen till utbildning och/eller anställning för den primära målgruppen.  
 Bidra till att öka andelen nyanlända som efter att ha deltagit i etableringsinsatser övergår till 

utbildning och/eller anställning.  
 

2. Värderingsmässig grund 

2.1 Jämställdhetspolitiska mål 
 

Målen för svensk jämställdhetspolitik är följande (proposition 2005/06:155, Makt att forma samhället och 
sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken):  
 

 Det övergripande målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina 
egna liv. Utöver det övergripande målet finns följande fyra delmål.  

 Jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att 
vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.  

 Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om 
utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.  

 En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ha samma 
ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.  

 Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och 
möjlighet till kroppslig integritet. 

 
Jämställdhetsintegrering som strategi antogs av den svenska regeringen redan 1994. I korthet innebär 
jämställdhetsintegrering att samhällsservice oavsett kön ska vara:  
 

• Lika tillgänglig.  
• Av lika hög kvalitet. 
• Lika väl anpassad.  

 
För att kunna anpassa sin service och sina resurser efter båda könens behov så behöver organisationen göra 
könskonsekvens- och jämställdhetsanalyser. En könskonsekvensanalys innebär att redovisa statistik och 
andra uppgifter uppdelat på kön och beskriva situationen för kvinnor och män. En jämställdhetsanalys är en 
kartläggning av verksamheten i form av bland annat könsuppdelad statistik som analyseras i relation till de 
jämställdhetspolitiska målen.  
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2.2 Tillgänglighet 
 
Det finns en särskild myndighet med uppdrag att verka för att funktionshinderpolitiken ska få genomslag i 
hela samhället. Från 1 januari 2015 är bristande tillgänglighet en ny form av diskriminering. 
Funktionshinderspolitikens mål är att skapa ett samhälle utan hinder för delaktighet och med jämlika 
levnadsvillkor för människor med funktionsnedsättning. De nationella målen för funktionshinderspolitiken 
slogs fast år 2000.  
Dessa är:  

• Samhällsgemenskap med mångfald som grund.  
• Samhället ska utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt 
delaktiga i samhällslivet. 
• Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning.  

 
I genomförandet av funktionshinderpolitiken ligger fokus på följande områden:  
 

• Att integrera funktionshinderperspektivet i verksamhetens planering så att verksamheten görs 
tillgänglig för alla oavsett funktionshinder. 
• Att beakta kommunikativ tillgänglighet genom att göra information tillgänglig även för 
personer med olika funktionsnedsättningar. 
• Att göra lokaler tillgängliga för personer med olika funktionshinder.  

 
Europeiska socialfondens och utlysningstextens perspektiv på tillgänglighet är att projekten ska bidra till att 
skapa förutsättningar för en mer inkluderande arbetsmarknad som kan öppna möjligheter för personer med 
funktionsnedsättning att få arbete på lika villkor. Socialfondens målsättning är att projekten ska identifiera 
och undanröja hinder för tillgänglighet och på så sätt möjliggöra för kvinnor och män med olika 
funktionsnedsättningar att bli delaktiga i projektens insatser.  
Grundläggande i projektet Integration Hallands tillgänglighetsarbete är att verksamheten ska vara lika 
tillgänglig för personer med olika former av funktionshinder som för arbetssökande i gemen vilket bland 
annat innebär att ledning och medarbetare behöver vara uppmärksamma på att skapa en tillgänglig fysisk 
miljö samt tillgänglig information och kommunikation.  
Av projektets grundläggande problembeskrivning och analys framgår också att det finns flera utmaningar 
för att skapa tillgänglighet till arbetsmarknaden oavsett om den nyanlände har någon funktionsnedsättning 
eller inte.  

• Problem med hälsan dels på grund av migrationsrelaterad stress och traumatiska upplevelser 
före eller under flykten från hemlandet och dels på grund av påfrestningar i samband med 
asylprocessen och väntan på bosättning.  
• Svårigheter att utveckla sina kunskaper i svenska språket.  
• Svårigheter att förstå den svenska kulturen, det svenska samhället samt den svenska 
arbetsmarknaden samt vilka förutsättningar som behövs för att integreras i samhället och att 
skapa en ingång till arbetsmarknaden.  

 
Ovan nämnda områden har varit viktiga för projektägaren samt samverkansparterna att arbeta med i 
projektet Integration Halland vilket framgår av beskrivna arbetsmetoder och aktiviteter.  

 

2.3 Diskriminering 
 
Diskriminering innebär att någon blir sämre behandlad än någon annan och att behandlingen har samband 
med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Diskrimineringen kan vara direkt, indirekt eller i form av 
trakasserier.  
Diskrimineringsombudsmannen (DO) framhåller framförallt tre typer av diskriminering som utestänger 
personer med utländsk bakgrund från arbetsmarknaden:  
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• Statistisk diskriminering, som handlar om föreställningar om grupper och gruppegenskaper 
som påverkar hur enskilda personer behandlas.  
• Nätverkseffekter, som handlar om att det finns homogena nätverk i arbetslivet som utestänger 
personer som inte har tillgång till dessa nätverk.  
• Strukturell diskriminering, som handlar om negativ särbehandling knuten till regler, normer 
och maktstrukturer i samhället.  

 
De olika typerna av diskriminering samverkar och bidrar till en situation där färre personer med utländsk 
bakgrund har arbeten som motsvarar utbildningsnivån än motsvarande med svensk bakgrund, även om 
kompetensen förvärvats i Sverige (vilket tyder på att skillnaden bara till viss del kan förklaras av bristande 
validering av utländsk kompetens). Det bidrar också till en ökad arbetslöshet för gruppen med utländsk 
bakgrund.  
Arbetet med lika möjligheter och icke-diskriminering i projektet Integration Halland handlar på ett 
grundläggande plan om att säkerställa att ingen arbetssökande som vill delta i eller redan deltar i projektet 
diskrimineras på grund av ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning. Sverige har sedan lång tid tillbaka lagskydd mot diskriminering i arbetslivet. 
Individskyddet har kompletterats med krav på förebyggande, aktiva åtgärder som är till för att upptäcka, 
förebygga och förhindra diskriminering och för att se till att arbetsplatsen lämpar sig för alla oavsett kön, 
etnisk tillhörighet eller religion. Diskrimineringslagen utgår från att arbetsgivare och facklig organisation 
arbetar gemensamt för att uppnå lagens intentioner. I ett bredare perspektiv handlar detta område om att 
aktivt bearbeta attityder och att sprida kunskap om vikten av mångfald. I ett mångfaldsperspektiv är det av 
intresse att ta tillvara de resurser som följer av att Sverige idag har en heterogen befolkning med erfarenheter 
från olika kulturer och att detta kan skapa konkurrensmässiga fördelar för företag som ser potentialen i detta.  
Arbetet för mångfald i arbetslivet handlar i första hand om allas lika värde men också om att det är lönsamt 
både för den enskilde och för samhället när olika resurser tas i anspråk. Den arbetsföra befolkningen är brett 
sammansatt och kompetenta människor finns i alla delar av befolkningen. Det är god hushållning med 
resurserna att så många människor som möjligt kommer i fråga för alla sorters arbeten. Som 
problemanalysen visar är det också av vikt att öka utbudet av arbetskraft inom yrkesområden där 
arbetsgivare idag har svårt att hitta arbetskraft. Företag och organisationer vinner dessutom mer acceptans i 
samhället och agerar bättre tillsammans med sin omgivning om deras anställda speglar befolkningen i 
övrigt. 

3. Förväntningar från Europeiska socialfonden 
 

I utlysningen för de medel som ansökan riktade sig gentemot står att läsa att det under analys- och 
planeringsfasen ska tas fram en ”Konkret plan för arbetet med principer för lika möjligheter”. 
 
I ansökningsmallen går det även att utläsa; 

 Jämställdhets- och tillgänglighetsperspektivet samt icke diskriminering ska säkras i varje del av 
ansökan  

 En jämställdhets- och tillgänglighetsanalys ingår i projektets problemanalys  
 Mål och indikatorer har jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv  
 Aktiviteterna främjar jämställdhet och tillgänglighet i enlighet med analys, mål, och indikatorer  
 Projektet följer upp att jämställdhets- och tillgänglighetsmålen nås och om inte åtgärdar detta. 

  
I ”Standard för jämställdhet” som är framtagen av Europeiska Socialfonden som stöd för projekten står att 
läsa att jämställdhet ska integreras i allt arbete i Europeiska socialfonden (ESF) under programperioden 
2014-2020. Det ger en bättre kvalitet på styrdokument, arbetssätt och planering, både i Svenska ESF-rådet 
och i projekten, eftersom man då ser till både kvinnors och mäns behov. Jämställdhet bidrar därmed till ökad 
kvalitet i hela programgenomförandet. För att jämställdhet i Socialfonden ska få den effekten, krävs ett 
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systematiskt tillvägagångssätt på alla nivåer. Svenska ESF-rådet gör det möjligt för projekten att genom 
jämställdhetsintegrering bättre bidra till att programmål, arbetsmarknadsmål liksom jämställdhetsmål 
uppfylls. 
 
 

4. Utvecklingsbehov och möjligheter 
 
Mångfald kan vara en viktig utvecklingskraft på flera sätt. Det är genom forskning känt att verksamheter 
med personal som tillför olika värden genom att man har olika bakgrund, utbildning och erfarenheter samt 
att det bland personalen finns både män och kvinnor, personer i olika åldrar och med olika förutsättningar, 
presterar bättre än verksamheter med en alltför homogen personalstyrka. Idag är Sverige ett land där många 
medborgare är födda i andra länder och andra kulturer vilket är berikande för samhället i stort men också 
innebär att efterfrågan på varor och tjänster har en annan sammansättning än tidigare. Detta har gett upphov 
både till att befintliga verksamheter har breddat sitt utbud och till att nya företag etablerats. En betydande 
andel av de nyanlända har varit företagare i sina hemländer och har potential att utveckla företag även i 
Sverige om rätt stöd ges. Att människor från olika länder med erfarenheter av olika branscher bosätter sig i 
Sverige kan också innebära möjligheter för de halländska företagen att knyta resurser till sig som kan 
medföra etablering på en global marknad.  
Samtidigt framgår tydligt av den analys som föregått projektansökan att det är viktigt att de aktörer som 
medverkar i projektet arbetar för att:  
 

• Korta vägen till introduktionsinsatser inom etableringen.  
• Främja lika möjligheter till utbildning och arbete oavsett kön.  
• Främja hälsa och goda livsvillkor för målgruppen.  
• Att förbättra varje individs förutsättningar för utbildning och arbete i målgruppen nyanlända 
utifrån en helhetssyn på dennes behov.  
• Förbättra resultaten i övergång till utbildning eller arbete efter genomgången 
etableringsperiod.  
 

Projektets utformning har påverkats såväl av ovan beskrivna möjligheter och utmaningar som av betydelsen 
av en gemensam insats i regionen för projektets målgrupp utifrån följande tanke uttryckt i den regionala 
tillväxtstrategin: ”För att en region ska utvecklas krävs det att olika aktörer medverkar och samverkar. 
Aktörer som utifrån var och ens roll och förutsättningar tar ansvar för och arbetar mot gemensamma mål på 
ett långsiktigt och systematiskt sätt.” 
 
En grundläggande slutsats av den analys som gjorts utifrån insamlat informationsmaterial är att det tar lång 
tid för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden. Det finns också skillnader sett till kön och 
födelseland. Det finns betydande skillnader i arbetsmarknadstillhörighet när man jämför arbetskrafts-
tillhörighet, sysselsättning och arbetslöshet mellan inrikes respektive utrikes födda samt mellan män 
respektive kvinnor:  
Utrikes födda kvinnor har det lägsta relativa arbetskraftstalet (står till arbetsmarknadens förfogande). 
Skillnaden i förhållande till inrikes födda kvinnor är hela 6 procentenheter. Utrikes födda män har ett relativt 
arbetskraftstal i nivå med inrikes födda män. Andelen sysselsatta bland utrikes födda män är högre i 
jämförelse med utrikes födda kvinnor men lägre i förhållande till både inrikes födda män och kvinnor. 
Arbetslösheten bland utrikes födda är generellt högre än bland personer födda i Sverige. År 2013 var 
arbetslösheten för utrikes födda kvinnor 15,9 procent jämfört med 6,2 procent för inrikes födda kvinnor. 
Arbetslösheten för utrikes födda män var 16,6 procent och 6,4 procent för inrikes födda män. De nämnda 
siffrorna avser hela riket men trenderna är desamma på regional och lokal nivå. Statistik för riket, för 
Halland och för de olika kommunerna redovisas i bilaga 2 med källhänvisningar.  
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Den jämställdhetsanalys som gjorts av gruppen nyanlända visar att:  
Kvinnor i jämförelse med män deltar i etableringsinsatser i lägre utsträckning än män samt att kvinnor 
påbörjar sin etablering senare än män vilket framförallt har att göra med brist på barnomsorg.  
 

• Kvinnor tillhör arbetskraften i mindre utsträckning än män och har lägre sysselsättningsnivå     
jämfört med män. Männen är i något högre utsträckning än kvinnorna arbetslösa. 
• Kvinnor förväntas ta ett större ansvar för barn och familj.  
• Kvinnor respektive män, såväl inrikes födda som utrikes födda, styrs i hög utsträckning av 
könsstereotypa val av yrkesområde. 

 
Personer med funktionsnedsättning har lägre sysselsättningsgrad och är i högre utsträckning arbetslösa 
oavsett om man är född i Sverige eller i ett annat land. Av projektets grundläggande problembeskrivning och 
analys framgår också att det finns flera utmaningar för att skapa tillgänglighet till arbetsmarknaden oavsett 
om den nyanlände har någon funktionsnedsättning eller inte.  
 

• Problem med hälsan dels på grund av migrationsrelaterad stress och traumatiska upplevelser före 
eller under flykten från hemlandet och dels på grund av påfrestningar i samband med asylprocessen 
och väntan på bosättning.  
• Svårigheter att utveckla sina kunskaper i svenska språket. 
• Svårigheter att förstå den svenska kulturen, det svenska samhället samt den svenska 
arbetsmarknaden samt vilka förutsättningar som behövs för att integreras i samhället och att skapa en 
ingång till arbetsmarknaden. 

 
Utifrån dessa utvecklingsbehov och möjligheter till en arbetsmarknad med ett än större perspektiv gällande 
lika möjligheter kommer projektet att arbeta utifrån att uppfylla följande mål som beskrivs vidare i nästa 
avsnitt. 

5. Mål 
 
 
De samverkande aktörerna vill genom projektets aktiviteter skaffa sig mer kunskap om 
jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och icke diskriminering genom erfarenhetsutbyte, expertkunskap och 
möjligheter att reflektera över sina egna attityder, värderingar och sitt eget agerande i mötet med 
målgruppen. Detta förväntas leda till att nedan angivna generella målsättningar uppnås. Alla mål har 
kopplade indikatorer för uppföljningen. Dessa står beskrivna i målkatalogen för projektet.  

 

5.1 Effektmål för arbetet med lika möjligheter 

 

 Projektverksamheten i Integration Halland ska vara  
 lika tillgänglig  
 av lika hög kvalitet  
 lika väl anpassad  

 
oavsett 
  

 kön/könsöverskridande identitet eller uttryck  
 ålder  
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 etnisk tillhörighet  
 funktionshinder  
 religion eller annan trosuppfattning  

 

5.1.1 Uppföljning och utvärdering  

 

Effekter i relation till ovan mål speglas dels genom framtagande av kvantitativa data utifrån indikatorer 
redovisade i projektdokumentation "Grunder för förändringsarbetet i projektet Integration Halland" samt 
kvalitativa data utifrån attitydenkäter som genomförs med styrgrupp, projektledning, övrig projektpersonal 
samt deltagare. 

5.2 Resultatmål  
 
Följande resultatmål har formulerats för projektet på detta förändringsområde:  

  Vägen till arbete, utbildning eller annan sysselsättning ska i lika hög utsträckning kunna kortas 
oavsett:  

- kön/könsöverskridande identitet eller uttryck  
- ålder  
- etnisk tillhörighet  
- funktionshinder  
- religion eller annan trosuppfattning  

 
 Kvinnor och män ska få del av projektverksamheten i relation till andel mottagna kvinnor respektive 

män.  
 Jämställdheten ska säkerställas genom utveckling av personal (lärande och handledning) samt olika 

lokala aktiviteter (delad föräldraledighet, delat deltagande i etableringen samt extra 
barnomsorgsverksamhet).  

 Tillgängligheten ska öka genom lokala insatser i form av fördjupad kartläggning, hälsoinsatser, 
information om samhälle och arbetsmarknad, vägledning och coachningsverksamhet, mentorskap, 
Supported Employment med mera.  

 

5.2.1 Uppföljning och utvärdering  

 
Kvantitativa uppföljningsdata genereras av projektets IT-plattform. Därutöver behöver uppfattningar från 
medverkande personal och deltagare inhämtas genom enkäter och intervjuer. Samtliga indikatorer för 
måluppfyllelse på olika nivåer redovisas i tidigare nämnt dokument "Grunder för förändringsarbetet i 
projektet Integration Halland". Analyser ska också göras av resultat och effekter för att koppla eventuella 
skillnader i service till skillnader i resultat och effekter i fråga om utflödet ur etableringen. Analyser ska 
göras dels utifrån kontinuerligt genomförda uppföljningar av deltagarnas uppfattningar kring jämställdhet, 
tillgänglighet och icke-diskriminering och dels utifrån månatliga resultatuppföljningar med fördelning på 
kön, ålder och övriga variabler som nämnts ovan.  

 

5.3 Leveransmål  
 
Av projektplanen framgår att följande produkter ska levereras av verksamheten under projektets gång:  

 Utbildning av projektets styrgrupp kring de horisontella principerna -jämställdhet, tillgänglighet och 
icke diskriminering.  
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 Utbildning av projektpersonal.  
 Styrgruppen ska ta beslut om en policy för horisontella principerna   
 Under projektets gång ge handledning till enskild projektverksamhet i mån av utrymme.  
 Medverkan av extern jämställdhetsresurs i aktiviteter inom projektets lärandeplattform.  
 Medverkan av extern jämställdhetsresurs vid analys av utvärderingsresultaten tillsammans med 

följeforskare, projektledning samt projektets styrgrupp.  
 
Uppnående av ovan angivna leveransmål är en förutsättning för att kunna uppnå ovan angivna resultat- och 
effektmål.  
 

5.3.1 Uppföljning och utvärdering  

 
Uppföljning av att aktiviteter genomförs sker genom följeforskarens kontakter med projektet. Kvaliteten i 
aktiviteterna kan följas upp på följande sätt:  

 Aktivitet med styrgruppen skulle kunna följas upp genom deltagande observation eller en 
gruppintervju efter genomförd insats.  

 Utbildning av personal under planerings- och analysfasen följs upp genom deltagande observation 
samt enkät.  

 Workshopaktiviteter kan utvärderas genom deltagande observation och/eller attitydenkäter.  
 Handledning för enskild enhet följs bäst upp genom gruppintervjuer före och efter hela insatsen.  

 

5.4 Processmål  
 

 Projektledningen ska initiera och säkerställa genomförande av följande insatser:  
- Upphandling av extern resurs för jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering.  
- Kontakt med Socialfondens processtöd ESI samt använda de resurser som ESI har för 

projekten.  
- Utbildning för projektets styrgrupp.  
- Utbildning för hela projektteamet.  
- Samordning av projektinsatser med de medverkande kommunernas egna resurser i fråga om 

jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och icke diskriminering.  
- Vid utformning av projektets IT-stöd för uppföljning säkerställa att detta möjliggör 

könskonsekvensanalyser och analyser beträffande perspektiven tillgänglighet och icke 
diskriminering.  

- Vid upphandling av följeforskare säkerställa att kompetens finns för att utvärdera dessa 
områden och till dem relaterade kriterier.  

 

5.4.1 Uppföljning och utvärdering  

 

Uppföljning av att aktiviteter genomförs sker genom följeforskarens kontakter med projektet. 
 

6. Plan för vidare arbete under genomförandefas 
 

Under genomförandefasen kommer arbetet fortlöpa med de horisontella principerna. Projektledningen vill 
då arbeta på två olika plan. 
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 Kommunala aktiviteter 
 Regionalt lärande 

De resurser som projektet förfogar över inom de horisontella principerna är bland annat:  

 ESFs processtöd (http://www.esisupport.se/).  
 Budgeterad jämställdhetsresurs i projektet som ska upphandlas specifikt för Hylte kommun.  
 Projektmedarbetarnas egna resurser/kompetenser.  
 Följeforskningsresurs.  
 Resurser utifrån det transnationella utbytet.  

 
Övriga resurser som kan användas: 

 Kommunernas eventuella egna jämställdhetsresurser.  
 Länsstyrelsen i Halland, sakkunnig jämställdhet 

 

Inom de kommunala aktiviteterna kommer alla projektmedarbetare inom ramen för sin aktivitet/sitt uppdrag 
att ta fram kvalitétsrutiner som innefattar även det praktiska arbetet med hur man ska arbeta med de 
horisontella principerna. Detta för att på alla sätt säkerställa så ett likabehandlingsperspektiv finns med från 
från start till slut. Här handlar det om att skapa ett normkritiskt förhållningssätt och belysa de normer som 
gäller för att kunna medvetandegöra dessa och sedan förändra synen på bemötande utifrån detta. 

Hylte- samt Falkenberg kommun har aktiviteter som specifikt arbetar med frågan kring jämställdhet. 
Erfarenheterna från dessa kommuner samt reflektioner från övriga kommer att belysas och diskuteras vidare 
inom ramen för den regionala lärplattformen, för att komma alla kommunerna till gagn. Inom den regionala 
lärplattformen kommer även vid behov dessa bemötandefrågor att lyftas upp internt samt extern för att lyfta 
frågorna och vid behov få till en positiv förändring sett utifrån ett likabehandlingsperspektiv. 

Frågorna kommer även likt plan i ansökan att lyftas i styrgruppen kontinuerligt för att säkerställa att 
principerna hålls levande. Se nedan för mer detaljerad plan. 

 
Vad: För vem: Hur: När: Ansvarig: Kostnad: 
Utbildning i 
horisontella 
principer 

 Styrgrupp 
 Advisory 

board 
 Projektledning 
 Projektmedarb

etare 

Utbildning á 4 
timmar 
sammanlagt - 
extern 
jämställdhetsko
nsult  

Analys- och 
planeringsfas 
-December 
2015 

Projektledning Befintlig 
budget 

Policy för 
likabehandli
ng 

Integration Hallands 
organisation 

Styrgrupp tar 
beslut om 
policyn och 
följer upp denna 
kontinuerligt 

Analys- och 
planeringsfas 
-December 
2015 

Projektledning 
samt styrgrupp 

Befintlig 
budget 

Information 
kring 
Integration 
Halland 

Målgrupp samt 
samhälle 

Se till att 
likabehandlings
perspektivet 
finns med i 
framtagande av 
allt material från 
broschyr till 
hemsida 

Analys- och 
planeringsfas 
samt 
Genomförand
efas 
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Upphandling
ar 

Integration Halland 
primärt, målgruppen 
sekundärt 

Ställa krav på att 
kompetens/arbet
e ska finnas 
kring 
horisontella 
principer  

Analys- och 
planeringsfas 
samt 
Genomförand
efas 

Aktuell 
upphandlingsansv
arig  

Befintlig 
budget 

Uppföljning 
av arbete 
kring 
likabehandli
ng 

Integration Halland Styrgrupp följer 
upp arbetet vid 
varje 
styrgruppsmöte 

Genomförand
efas 

Projektledning 
samt styrgrupp 

Befintlig 
budget 

Revidera 
plan för 
arbete med 
likabehandli
ng vid behov 

Integration Hallands 
organisation 

Vid behov 
utveckla och 
revidera policy  

Genomförand
efas 

Projektledning Befintlig 
budget 

Ta fram 
kvalitetsrutin
er i 
projektaktivi
teterna för 
att 
säkerställa 
likabehandli
ng 

Projektaktiviteterna Ta fram 
kvalitetsrutiner i 
projektaktivitete
rna för att 
säkerställa 
likabehandling i 
alla led 

Genomförand
efas 

Projektmedarbeta
re 

Befintlig 
budget samt 
andra 
personella 
resurser 
som finns 
att tillgå  

Projektets 
IT-stöd.  

Primärt för 
organisation 
Integration Halland 
samt eventuella 
intressenter, sekundärt 
för målgrupp. 

Utforma  
projektets IT-
stöd för 
uppföljning med 
möjlighet till att 
göra 
könskonsekvens
analyser och 
analyser 
beträffande 
perspektiven 
tillgänglighet 
och icke 
diskriminering. 
Samt sprida 
dessa resultat 
inom regional 
lärplattform. 

Analys- och 
planeringsfas 

Projektledning Befintlig 
budget 

Handledning 
till 
projektmedar
betare 

Projektmedarbetare  Handleda 
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1. Bakgrund 
Integration Halland består både av regionala aktiviteter som handlar om att öka samverkan 
och bygga en struktur för lärande och spridning mellan aktörer inom regionen samt aktiviteter 
som sker på lokal nivå med ett kontinuerligt lärande samt möjlighet till lärande och 
implementering.  
 
I ansökan står att läsa att det under analys- och planeringsfasen ska”Etablera en lärplattform i 
projektet som kan bidra till att kvalitativt utveckla medverkande aktörers förmåga att ge rätt 
stöd på rätt sätt till målgruppen”. 
  
Vidare står att ”Den lärplattform som kommer att etableras i projektet förväntas påverka 
kvaliteten i arbetet med de nyanlända. Lärandet i projektet förväntas ge långsiktiga positiva 
effekter i de medverkande organisationerna”. 
  
”…så har också framgått att det finns behov av ett gemensamt lärande beträffande metoder i 
arbetet. Av denna anledning är ett erfarenhetsutbyte mellan medverkande aktörer en central 
del i en gemensam lär plattform”. 
 
”Det transnationella utbytet är också tänkt att vara en del i lärandet”. 
 
”…en lärplattform bestående av en inventering av befintliga metoder och kunskaper, 
erfarenhetsutbyte mellan projektaktörerna i workshops, transnationellt utbyte samt tillgång 
till följeforskning”. 
 
Utvecklingen av lärandeplattformen har haft hög prioritet under analys- och planeringsfasen 
eftersom denna har betydande förutsättningar för att skapa långsiktiga effekter av 
projektverksamheten.  
 
Under analys – och planeringsfasen har diskussioner förts inom projektledning samt på möten 
med samtliga kommuner om den regionala lärplattformen. En workshop har även hållits kring 
syfte, behov och upplägg av plattformen kommunerna emellan i ledning av projektledningen. 
Utifrån detta har denna plan skapats som en grundstruktur för den regionala lärplattformen. 
Viktigt att påpeka är dock att formerna kan komma att ändras under genomförandefasen 
utifrån de behov som kan visa sig över tid.  
 
Ambitionen är att denna lärplattform ska implementeras efter projektets slut, därför förs 
diskussioner kontinuerligt med styrgrupp kring framtida implementering.  
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2. Gemensamt lärande  
En viktig del i socialfondsprojekt är att genomförandet av projekten ska innefatta lärprocesser. 
Det ska finnas utrymme för lärande både utifrån tidigare erfarenheter och kunskaper samt 
utifrån de erfarenheter som genereras genom projektverksamheten.  
 
Det gemensamma lärandet ska utgå från de förändringsområden som projektet ska arbeta med 
och ge möjligheter till såväl formellt som informellt lärande.  
 
En god lärandemiljö är en viktig förutsättning för att projektaktiviteterna ska leda till 
gynnsamma långsiktiga effekter både för deltagande individer och verksamheter.  

3. Resurser  
De resurser som finns tillgängliga för att genomföra olika aktiviteter i lärandeplattformen är 
följande:  
 

 Projektpersonalens tid. En viktig förutsättning är att inom ramen för varje persons roll 
i projektet avdela en relevant tidsram för att delta i lärandeplattformen.  

 Personal från reguljär verksamhet i de medverkande kommunerna kan bidra med 
kunskaper på specifika områden.  

 Extern utvärderingsresurs. Vid upphandling av extern utvärderingsresurs bär säkras att 
utvärderaren har kompetens för att vara en väsentlig aktör i planering och 
genomförande av lärandeinsatser i projektet samt att tillräcklig tid avdelas för detta i 
den samlade utvärderingsresursen.  

 Externt upphandlad resurs för jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering.  
 Resurser i det transnationella utbytet.  
 Andra aktörer som vill och kan bidra, till exempel personal från lärosäten, Region 

Halland, Länsstyrelsen i Halland, från näringslivet och den tredje sektorn.  
 

4. Transnationellt kunskap- och erfarenhetsutbyte 
Detta är en viktig del av den regionala lärplattformen. För detta finns en separat plan, se 
vidare ”Plan för transnationellt kunskap- och erfarenhetsutbyte”. 
 

5. Resultat- och effektmål  
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På detta område är det relevant att sammanföra resultat- och effektmål. Följande resultat- och 
effektmål har formulerats:  
 

 Utformningen av lärandeplattformen ska generera lärande som möjliggör utveckling 
av metoder och samverkan. Detta ska i sin tur leda till att projektets resultat- och 
effektmål uppnås.  

 Utformningen av lärandeplattformen ska också generera lärande som är möjligt att 
implementera i reguljär verksamhet och därmed komma till framtida nytta samt ge 
långsiktigt hållbara effekter både för individ och för samhälle.  

5.1  Uppföljning och utvärdering  

 
Arbetet med att utveckla plattformen för lärande kommer i hög utsträckning att följas genom 
deltagande av den externe utvärderaren. Därutöver kan enkäter och intervjuer i viss 
utsträckning komplettera informationsinhämtningen som sker genom utvärderarens 
deltagande i olika aktiviteter.  
 
Underlag för analysen av effektmålen skapas dels genom de resultatuppgifter som levereras 
av Arbetsförmedlingen och dels genom de uppföljningsdata som kan tas fram ur projektets 
egen databas.  

 

5.2 Leveransmål/Innehåll  
Under analys- och planeringsfasen har former och områden för lärande diskuterats. Det har då 
tydliggjorts att varje anordnad del i det regionala lärandet ska ha en koppling till projektets 
mål.  
 
Följande är exempel på möjliga aktiviteter kopplade till förändringsmålen:  
 

 Erfarenhetsutbyte kring jämställdhet, tillgänglighet och anti diskriminering genom 
bidrag från de samverkande aktörerna med extern jämställdhetsresurs.  

 Informationsaktiviteter för att alla ska ha en bild av vilka resurser som finns i regionen 
hos näringslivet, den offentliga sektorn och den tredje samhällssektorn. Projektledning 
skulle kunna samordna men olika samverkansaktörer vara drivande.  

 Workshoppar utifrån metodutvecklingsperspektivet. De olika kommunerna skulle 
kunna bjuda in de andra för att delge sina egna erfarenheter utifrån de lokala 
aktiviteterna. Projektledning kan vara pådrivande. Leverantör av programmet för 
mentorskap skulle kunna hålla i erfarenhetsredovisning kring mentorskapet.  
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 Workshoppar utifrån uppföljnings- och utvärderingsaktiviteter med följeforskaren som 
drivande aktör.  

 Transnationella seminarier med medverkan av transnationella partners. En del i 
planeringen av det transnationella utbytet. Projektledning är drivande. Se vidare ”Plan 
för transnationellt kunskap- och erfarenhetsutbyte”. 

 

6. Form 
 

 

 

    

  Digital interaktiv arena  -  Project Place 

  Fysiska möten  - nätverk 

Internt IH   

REGIONALT LÄRANDE 

              Workshops/Seminarium/Föreläsningar                                 

           Sekundära  

Digital arena  -  hemsida               målgrupper        
Fysiska möten - presentioner

7. Aktörer/ansvar 
Beredningsgruppen är tillsammans med projektledning ansvariga för att lyfta fram behov och 
bestämma om vilka delar som ska lyftas upp i det regionala lärandet, att de är tydligt kopplade 
till projektets mål. Styrgruppen är i sin tur sedan ansvariga för att projektets mål uppfylls.  

Alla samverkanspartners inom Integration Halland är ansvariga för att aktivt delta, medverka 
och ansvara för olika delar i det regionala lärandet. 

Styrgruppen behöver aktivt stödja utvecklingen av lärandeplattformen och tillse att det finns 
resurser för detta arbete. 
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1. Bakgrund 
 

Ett transnationellt utbyte har under ansökningsprocessen samt under analys- och 

planeringsfasen betraktats som ett viktigt verktyg i projektets regionala lärplattform.  

Samverkansparterna inom Integration Halland ser ett stort värde i att tillföras perspektiv från 

andra länder i projektets lärandeprocess.  

 

I ansökan står att läsa ”Ovanstående effekter förväntas att nås genom att i projektet utveckla 

en lärplattform bestående av en inventering av befintliga metoder och kunskaper, 

erfarenhetsutbyte mellan projektaktörerna i workshops, transnationellt utbyte samt tillgång 

till följeforskning.”  

 

Vidare står beskrivet att: ”Avsikten med ett sådant samarbete är att etablera ett 

erfarenhetsutbyte till ömsesidig nytta för projektet och de transnationella 

samverkansparterna”. 

 

I avstämningsmallen från ESF där olika områden är listade för inlämning inför avslut av 

analys- och planeringsfas och inför godkännande av start av genomförandefas står att läsa 

”Konkretisering av eventuellt transnationellt samarbete” samt ”Beskriv dessutom upplägget 

för det transnationella arbetet/utbytet”. 

2. Syfte 
Syftet med ett transnationellt kunskaps- och erfarenhetsutbyte är att etablera ett samarbete 
som är till ömsesidig nytta för Integration Halland och de transnationella samverkansparterna. 
Möjligheterna till löpande erfarenhetsutbyte samt att lära av varandra ökar kvaliteten i 
projektet och dess resultat.  

Att ingå i ett transnationellt samarbete kan ge strategiska och långsiktiga vinster genom att 
man kan få tillgång till nya informationskällor och kontakter/nätverk vilket gör det lättare att 
hålla sig uppdaterad om hur den europeiska politiken utvecklas och vad som i övrigt händer 
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inom de områden man verkar. Det skapar också förutsättningar för att etablera långsiktiga och 
mer djupgående transnationella samarbetsrelationer som kan implementeras efter projektets 
slut. 

 
Det övergripande syftet med projektet Integration Halland är att genom projektets aktiviteter: 
  

 Bidra till att korta vägen till utbildning och/eller anställning för den primära 
målgruppen.  

 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 som 
beskrivs nedan ihop med tillhörande kommentar om hur det transnationella samarbetet 
kommer in: 
 

 Innovativ metodutveckling för att stödja projektdeltagarnas etableringsprocess 
och individuella måluppfyllelse.  

Här kan man tydligt se ett mervärde gällande att man tar del av hur ett annat land som tar 
emot många nyanlända som ska etableras i samhället, arbetar med olika metoder gällande 
etableringsprocessen och den individuella måluppfyllelsen. Detta för att få inspiration till 
aktiviteter inom projektet. 

 Samordning av resurser från privat sektor, offentlig sektor och den så kallade 
tredje samhällssektorn.  

Hur arbetar man med detta operativt och strategiskt, vad finns här att lära av varandra? 

 Arbete för en jämställd arbetsmarknad.  
Hur arbetar man med detta operativt och strategiskt, vad finns här att lära av varandra? 

 Gemensamt lärande.  
Vad finns för etablerade strukturerade och informella mötesplatser för detta? Hur kan vi lära 
av varandra?  
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3. Vilka omfattas 
Utbytet omfattar olika funktioner inom olika faser. Generellt kan följande funktioner bli 

aktuella:  

 Primär målgrupp 

 Sekundära målgrupper 

 Advisory board 

 Styrgrupp 

 Projektledning  

 Projektmedarbetare 

 Personal från reguljär verksamhet 

4. Stöd 
Processtöd eller annat stöd som kan komma att erbjudas av ESF-rådet kommer att utnyttjas.  

5. Ekonomi 
Gällande samverkanspartners involverade i det transnationella kunskapsutbytet kommer 
respektive part att stå för sina eventuella kostnader.  
 

o Budget för transnationellt kunskap- och erfarenhetsutbyte inom Integration 

Halland är 50 000 kr för analys- och planeringsfas samt 250.000 kr för 

genomförandefasen. Se vidare begäran om omfördelning av projektmedel. 
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6. Analys- och planeringsfas 
 

I ansökan står skrivet att följande punkter ska genomföras under analys- och planeringsfasen 

se nedan med tillhörande kommentarer: 

 Vid styrgruppens första möte diskutera fram ramarna för utbytet.  

o Diskussioner har förts i projektledning samt med kommunerna i form av 

fysiska möten samt via workshop. Frågan har även lyfts i styrgrupp. 

 Samla information om tänkbara partners samt kontakta några av dessa för att 

efterhöra intresse av gemensamt utbyte.   

o Kontakt har etablerats med två parter. 

 När det finns en eller flera intressenter för transnationellt utbyte göra 

sonderande resor till en intressent på vardera kunskapsområde.  

o I denna fas har behovet av detta inte funnits, se vidare begäran om 

omfördelning av projektmedel. 

 Därefter göra konkreta planeringar samt sluta avtal om samarbete.  

o Avsiktsförklaring är signerad för framtida samarbete och plan för arbetet 

beskrivs vidare nedan. 

 

Under analys – och planeringsfasen har diskussioner förts inom projektledning samt på möten 

med samtliga kommuner. En workshop har även hållits kring den planerade regionala 

lärplattform där det transnationella kunskapsutbytet kommer ingå. Diskussion fördes även 

med Europeiska socialfonden kring val av land. Slutsatsen av workshop samt diskussioner i 

projektledning och med kommuner samt ESF valdes Tyskland som motpart i ett 

transnationellt kunskapsutbyte.  

Motivering till detta är att eftersom Tyskland är det land som tar emot flest nyanlända inom 

EU och även har ett väl utvecklat arbetsmarknadssystem som projektet vill studera och lära 

mer om, men också få ha ett utbyte utifrån gemensamma utmaningar. Integration Hallands 
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lärplattform är också nyskapande i sitt slag om samverkansparten kan inspireras av och delta 

i. 

Det har etablerats kontakter med två aktörer i Tyskland för ett eventuellt framtida kunskap- 

och erfarenhetsutbyte.  

 Ett samarbete med Leader Hochsauerland  är etablerat tillsammans med Lokalt ledd 

utveckling för Halland. Ett ledord för Integration Halland är samverkan mellan 

offentlig sektor, näringsliv och tredje sektor och genom att ha ett samarbete med 

Lokalt ledd utveckling för Halland breddar projektet sitt nätverk och möjliggör för en 

större spridning av dess resultat.  

 
Regionen Hochsauerland påminner till mångt och mycket om Hallands län; både 

utifrån storlek, geografiska utmaningar samt mottagande. Det skapar förutsättningar 

för att samtliga parter ska få ut så mycket som möjligt av samverkan.  

 

En avsiktsförklaring är framtagen och signerad för ett gemensamt kunskap- och 

erfarenhetsutbyte framgent.  

 Den andra kontakten, ESF Unit of the Federal ministry of Labour and Social Affairs 

har vidarebefordrats av Europeiska socialfonden genom Louise Stiernström. Här har 

en kontakt tagits för att sondera eventuellt framtida intresse för ett kunskap- och 

erfarenhetssutbyte. Här inväntas svar inom kort gällande intresse av eventuellt 

samarbete och/eller andra kontakter med intresse av samverkan. 
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7.  Genomförandefas 

7.1 Valda områden 

 

Samverkan kommer att fokusera på att hantera de utmaningar och möjligheter som 

uppkommer med ett ökat flyktingmottagande.  De två områden som är aktuella för ett 

transnationellt utbyte är dels hur man i Tyskland arbetar med jämställdhet, integration och att 

motverka diskriminering dels området anställbarhet, validering och praktik.  

Områdena för det transnationella kunskap- och erfarenhetsutbytet har valts utifrån att de är 

centrala utvecklingsområden i projektet Integration Halland.  

7.2 Metod 
 

Nedan beskrivs de grundmodeller för transnationellt samarbete som kommer att användas 
inom projektet med ihop med mer specificerade aktiviteter:  

 Kunskap- och erfarenhetsutbyte i form av besök. 

Besök i Tyskland av representanter från Integration Halland samt Lokalt ledd utveckling 

Halland. Inleds med att fastställa gemensam problembild. Därefter skapa sig en bättre bild av 

hur den tyska arbetsmarknaden fungerar men också för att informera den transnationella 

partnern hur Sverige arbetar med sin etableringsprocess. Avslutas med att fastställa 

gemensam målbild för utbytet. 

Aktiviteter: 

 Användning av LFA-metoden för att fastställa den gemensamma 

problembilden. 

 Grundläggande genomgång av Tysklands arbetsmarknadssystem. 

 Besöka ett Jobcenter (motsvarighet till svensk Arbetsförmedling). 

 Besöka motsvarigheten till Sfi (språkinlärning).  
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 Hur arbetar man med bemötande och de horisontella principerna för att 

ta tillvara på varje individs kompetens? 

 Presentation av den svenska etableringsprocessen 

 Fortsätta arbetet med LFA-metoden för att fastställa gemensam 

målbild. 

 Planering av fortsatt samverkan 

 Fördjupad erfarenhetsöverföring genom utbyten av nyckelpersoner, personal 

eller deltagare under en kortare eller längre tid.  

o En kontinuerlig kontakt via Lync, mail och telefon för uppdatering av 

varandras utmaningar och möjligheter samt tillvägagångssätt. 

 Lär av varandra och tar hem ideér som anpassas, prövar och vidareutvecklar 

metoder, modeller, verktyg etc. som visat sig framgångsrika samverkanslandet. 

o Utifrån de områden varav fördjupning har skett inom samverkan tillsammans 

anordna föreläsning i Halland för berörda aktörer, för att sprida goda 

exempel från varandras arbetssätt. 
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Uppdaterad målgruppsanalys 

Ansökan innefattade en mycket grundlig analys av målgruppens behov varför projektet inte 

har sett någon anledning att utveckla denna under analys- och planeringsfasen. Däremot har 

det skett betydande volymförändringar i Arbetsförmedlingens etableringsverksamhet. Av 

denna anledning redovisas aktuella data av betydelse för genomförande av aktiviteterna inom 

ramen för projektverksamheterna samt i relation till de målsättningar som formulerats för 

projektverksamheten. Redovisad information bygger på data som har erhållits från 

Arbetsförmedlingen.  

 

 

Antal personer i etableringsverksamhet 

Som framgår av tabell 1 i tabellbilagan så fanns 2015-11-30 sammanlagt 1608 personer 

inskrivna i etableringsverksamhet i Halland. Det är betydligt fler män, 979, än kvinnor, 629, 

som är inskrivna i etableringen. Antalet inskrivna skiljer sig också kraftigt mellan olika 

kommuner. Kungsbacka har för närvarande endast 37 personer i etableringen och Varberg 

115 personer. Övriga kommuner har som framgår 186 – 451 inskrivna. 

Andelen inskrivna har ökat med cirka 400 personer de senaste 6 månaderna. Andelen män av 

de inskrivna är 60,9 procent medan kvinnorna utgör 39,1 procent av de inskrivna. Detta 

återspeglar den könsmässiga fördelningen bland de som har erhållit permanent 

uppehållstillstånd. Behovet av projektets verksamheter bedöms av Arbetsförmedlingen som 

stort både i relation till antal mottagna och i relation till tillgängliga insatser i 

etableringsverksamheten. Ett problem är dock det låga antalet personer i 

etableringsverksamheten i Kungsbacka med tanke på att projektverksamheten där har en 

specifik målgrupp. Förhållandena kommer dock att förändras genom att Kungsbacka kommer 

att ta emot fler personer när den nya anvisningslagen träder i kraft. Dessutom har Kungsbacka 

uttalat att deras verksamhet är öppen för deltagare från de andra kommunerna i Halland. 

 

 

Utbildningsnivå 

Tabellerna 2a och 2b i tabellbilagan visar fördelningen efter utbildningsnivå för de nyanlända 

kvinnor och män som är inskrivna i etableringen i respektive kommun. Tabell 2a visar antal 

personer fördelat på 6 nivåer medan tabell 2b visar procentuell fördelning på tre nivåer. 

Om man ser till Halland som helhet så har 37,4 procent av de inskrivna i etableringen en 

förgymnasial utbildning, 25,7 procent en gymnasial utbildning och 36,3 procent en 
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eftergymnasial utbildning. Det är således både en stor andel som är välutbildade och en stor 

andel som behöver höja sin utbildningsnivå för att kunna konkurrera om arbete. Falkenberg, 

Laholm och Hylte har betydligt större andelar i etableringen med förgymnasial utbildning än 

de tre andra kommunerna. De kommuner som har högst andel med eftergymnasial utbildning 

är Kungsbacka, Varberg och Hylte. Den utbildningsmässiga fördelningen har stor betydelse 

för utformningen av de samlade etableringsaktiviteter som erbjuds i respektive kommun för 

möjligheterna till etablering på arbetsmarknaden. 

 

Åldersmässig fördelning 

Tabell 3 i tabellbilaga visar åldersfördelningen bland de inskrivna i etableringen på respektive 

ort. 

Som framgår är 238 personer (14,8 procent av de inskrivna) i åldern 18-24 år, 879 personer 

(54,7 procent) i åldern 25-39 år och 491 personer (30,5 procent) i åldern 40 -64 år. De flesta i 

åldersintervallet 18-24 år finns i Halmstad, 109 personer vilket utgör 45,8 procent av samtliga 

ungdomar i etablering i länet. Av denna anledning är det värdefullt att projektverksamheten i 

Halmstad är inriktad just på denna åldersgrupp. 

 

 

Aktiviteter 

Tabell 4 i tabellbilagan visar vilka aktiviteter de inskrivna deltar i. Det är viktigt att tänka på 

att den procentuella summan av andelen deltagare i olika aktiviteter inte blir 100 procent 

eftersom en person kan vara delaktig i flera av aktiviteterna. Angiven procentuell andel är 

beräknad på antal personer i varje specifik delaktivitet. 

Som framgår finns stora skillnader mellan kommunerna avseende typen av aktiviteter som de 

inskrivna deltar i: 

 

 Andelen kvarstående i etableringen som har en anställning varierar mellan 5,6 procent 

och 13,4 procent. Andelen i anställning är störst i Falkenberg medan den är lägst i 

Hyltebruk. 

 Andelen kvarstående i etableringen med arbetsförberedande insatser varierar mellan 

9,8 procent och 47 procent. Andelen i arbetsförberedande insatser är högst i Laholm 

och lägst i Varberg. 
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 Andelen kvarstående i arbetsmarknadspolitiska program varierar mellan 17,6 procent 

och 51,1 procent. Andelen i arbetsmarknadspolitiska program är högst i Hylte och 

lägst i Varberg. 

 Andelen kvarstående i olika former av studier (huvudsakligen studier i svenska) 

varierar mellan 42,0 procent och 69,6 procent. Andelen i studier är högst i Laholm och 

lägst i Hylte. 

 

Ovanstående siffror ger en övergripande bild både av behoven av och tillgängligheten till 

olika slags aktiviteter. Deltagandet i studier i svenska är mycket lägre i Hyltebruk än i övriga 

kommuner medan samtidigt deltagandet i arbetsmarknadspolitiska program är högre än i 

övriga kommuner. 

 

Statistiken visar inte i vilken utsträckning de inskrivna har aktivitet på heltid men enligt 

uppgift från Arbetsförmedlingen så har många inskrivna endast aktivitet på deltid. Det är 

också viktigt att uppmärksamma kategorin ”Arbetsförberedande insatser”.  

 

Arbetsförberedande insatser ska, enligt uppgift från Arbetsförmedlingen, förbereda den 

arbetssökande för deltagande i Arbetsförmedlingens övriga tjänsteutbud med grundläggande 

krav på aktivitet och delaktighet i arbetslivet. Tjänsten börjar med utredande samtal som har 

utgångspunkt i den inledande kartläggningen. Tjänsten ska erbjudas arbetssökande: 

 vars aktivitetsnivå är låg och som har behov av att utveckla en förmåga att klara av 

grundläggande krav i arbetslivet 

 vars motivationsnivå är låg och som inte upplever sig delaktiga i omställningen till 

arbete  

 som upplever svårigheter att hantera omställningen och med behov av psykologiskt 

stöd/bearbetning 

 

Det utredande samtalet genomförs av arbetsförmedlare samt vid behov med hjälp av 

Arbetsförmedlingens specialister. I det utredande samtalet görs tillsammans med den 

arbetssökande en bedömning av vilken specifik insats som svarar mot den arbetssökandes 

behov. Det är viktigt att den enskildes utveckling följs upp kontinuerligt av en ansvarig 

arbetsförmedlare så att tjänsten avslutas då personen kan ta del av andra insatser.  

 

Betydande andelar av målgruppen i Laholm, Hylte, Falkenberg och Halmstad finns i ovan 

beskriven kategori. 
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Avslutade till utbildning eller anställning 

Tabell 10 i tabellbilagan visar andel avslutade till utbildning eller arbete uppdelat på kön. 

Siffror redovisas såväl för hela Halland som för respektive kommun. Tabellen visar status dag 

90 för samtliga som avslutat sin etableringsplan under 2014, sammanlagt 1108 personer.  

Som framgår var 23 procent i arbete eller studier, 49 procent i ett arbetsmarknadspolitiskt 

program, 6 procent öppet arbetslösa och övriga förhindrade att ta arbete eller avslutade av 

annan orsak. 

Skillnaderna mellan könen var mycket stora: 

 33 procent av männen var i studier eller arbete medan endast 6 procent av kvinnorna 

var det. 

 Något större andel kvinnor, 51 procent, var i ett arbetsmarknadspolitiskt program, i 

jämförelse med män, 48 procent. 

 Andelen kvinnor som var förhindrade att ta jobb eller tillhörde kategorin ”Övriga 

avaktualiserade” var 39 procent medan samma siffra för män var 12 procent. 

 

Projektverksamheten har tydligt resultatfokus på att ändra på ovan beskrivna förhållanden 

genom att verka för att kvinnor får en service som är lika tillgänglig, av lika hög kvalitet och 

lika väl anpassad som den som män erhåller.  

 

Samtidigt är en betydande påverkansfaktor på skillnaderna mellan könen att kvinnornas 

deltagande i aktiviteter fördröjs på grund av avsaknad av barnomsorg. Detta är en brist som de 

medverkande kommunerna behöver åtgärda för att skapa förutsättningar för 

projektverksamheten att uppnå sina mål i fråga om lika möjligheter mellan könen. 

Projektverksamheten kommer samtidigt att arbeta för att kvinnor och män i etableringen 

agerar på ett jämställt sätt utifrån de förutsättningar som ges. 

 

 

 



Falkenberg
Halmstad
Hylte
Kungsbacka
Laholm
Varberg

Länet

HALLANDS LÄN

Tabell 1

Källa: Arbetsförmedlingen

Halland.  Kvar i etablering

Kontor Män Kvinnor Samtliga

427 240 667

99 87 186

187 121 308

77 38 115

166 129 295

23 14 37

979 629 1608



Falkenberg
Halmstad
Hylte
Kungsbacka
Laholm
Varberg

Länet

HALLANDS LÄN

Tabell 2a

Källa: Arbetsförmedlingen

Halland.  Kvar i etablering  Utbildningsnivå

Förgymnasial 
utb. 

120

44

76

20

70

3

333

Förgymnasial 
utb. 9 (10) år  

106

34

47

20

57

4

268

Gymnasial 
utb.

191

50

65

27

67

13

413

Eftergymnasial 

utb. Kortare än 

2 år

31

8

16

6

18

1

80

Eftergymnasial 

utb. 2 år eller 

längre

218

50

103

42

83

16

512

Forskarutb.

1

0

1

0

0

0

2

Summa

1608

295
667
308
37

186
115



Falkenberg
Halmstad
Hylte
Kungsbacka
Laholm
Varberg

Länet

HALLANDS LÄN

Tabell 2b

Källa: Arbetsförmedlingen

Halland.  Kvar i etablering  
Utbildningsnivå i procent

Förgymnasial 

utb.  
  

33,9

41,9

39,9

34,8

43,0

18,9

37,4

Gymnasial 
utb. 

28,6

26,9

21,1

23,5

22,7

35,2

25,7

Eftergymnasial 

utb.

37,5

31,2

39,0

41,7

34,3

45,9

36,3



Falkenberg
Halmstad
Hylte
Kungsbacka
Laholm
Varberg

Länet

HALLANDS LÄN

Tabell 3

Källa: Arbetsförmedlingen

Summa

1608

Halland.  Kvar i etablering  Åldersgrupp

18-19

6

0

2

0

4

2

14

20-24

103

18

33

22

46

2

224
238 879 491

25-29

138

33

47

33

64

8

323

30-39

207

75

119

36

104

15

556

40-49

163

47

84

10

52

9

365

50-59

47

12

20

11

24

1

115

60-64

3

1

3

3

1

0

11

291
667
308
37

186
115



Aktivitetsgrupp
Antal 

Kvarstående

Antal 
Kvarstående 
Procentuellt

Aktiviteter Kungsbacka

Tabell 4

Källa: Arbetsförmedlingen

Anställning 2 8,0%
Arbetsförberedande insatser 3 12,0%
Arbetsmarknadspolitiska program 8 32,0%
Hinder 3 12,0%
Lots 1 4,0%
Samhällsorientering 2 8,0%
Studier i svenska 7 28,0%
Övriga studier 3 12,0%
Saknas 3 12,0%
Totalt antal unika individer/aktiviteter 25



Aktivitetsgrupp
Antal 

Kvarstående

Antal 
Kvarstående 
Procentuellt

Aktiviteter Varberg

Tabell 5

Källa: Arbetsförmedlingen

Anställning
Arbetsförberedande insatser
Arbetsmarknadspolitiska program
Hinder
Lots
Samhällsorientering
Studier i svenska
Övriga studier
Saknas

7,8%
9,8%

17,6%
5,9%
5,9%
5,9%

38,2%

18,6%
Totalt antal unika individer/aktiviteter

8
10
18
6
6
6

39
9,8%10

19
94



Aktivitetsgrupp
Antal 

Kvarstående

Antal 
Kvarstående 
Procentuellt

Aktiviteter Falkenberg

Tabell 6

Källa: Arbetsförmedlingen

Anställning 31 13,4%
Arbetsförberedande insatser 41 17,7%
Arbetsmarknadspolitiska program 77 33,3%
Hinder 23 10,0%
Lots 3 1,3%
Samhällsorientering 4 1,7%
Studier i svenska 121 52,4%
Övriga studier 26 11,3%
Saknas 9 3,9%
Totalt antal unika individer/aktiviteter 231



Aktivitetsgrupp
Antal 

Kvarstående

Antal 
Kvarstående 
Procentuellt

Anställning
Arbetsförberedande insatser
Arbetsmarknadspolitiska program
Hinder
Lots
Samhällsorientering
Studier i svenska
Övriga studier
Saknas

58
161
201
61
11
5

376
81
7

9,6%
26,6%
33,2%
10,1%
1,8%
0,8%
51,5%
1,34%
1,2%

Aktiviteter Halmstad

Tabell 7

Källa: Arbetsförmedlingen

Totalt antal unika individer/aktiviteter 605



Aktivitetsgrupp
Antal 

Kvarstående

Antal 
Kvarstående 
Procentuellt

Aktiviteter Hyltebruk

Tabell 8

Källa: Arbetsförmedlingen

Anställning 16 5,6%
Arbetsförberedande insatser 74 26,1%
Arbetsmarknadspolitiska program 145 51,1%
Hinder 25 8,8%
Lots 13 4,6%
Samhällsorientering 3 1,1%
Studier i svenska 109 38,4%
Övriga studier 7 2,5%
Saknas 22 7,7%
Totalt antal unika individer/aktiviteter 284



Aktivitetsgrupp
Antal 

Kvarstående

Antal 
Kvarstående 
Procentuellt

Aktiviteter Laholm

Tabell 9

Källa: Arbetsförmedlingen

Anställning
Arbetsförberedande insatser
Arbetsmarknadspolitiska program
Hinder
Lots
Samhällsorientering
Studier i svenska
Övriga studier
Saknas

7,7%
47,0%
29,3%
8,8%
6,1%

11,6%
51,9%
6,1%
1,7%

Totalt antal unika individer/aktiviteter

14
85
53
16
11
21
94
11
3

181



Tabell 10

Status dag 90 för samtliga som 
avslutat etableringsplan under 2014

Kvinnor - andel Män - andel Totalt - andel Totalt - antal

Arbete/studier 6% 33% 23% 259
varav arbete med (exkl nystartsjobb 3% 10% 8% 85
varav arbete utan stöd 2% 9% 7% 72
varav nystartsjobb 0% 10% 6% 69
varav yrkesintroduktion 0% 0% 0% 0
varav avaktualiserad till studier 1% 4% 3% 33
Arbetsmarknadspolitiska program 51% 48% 49% 546
varav jovv- och utvecklingsgarantin 43% 44% 44% 486
varav jobbgaranti för ungdomar 2% 3% 2% 25
Öppet arbetslösa 4% 7% 6% 69
Förhindrad att ta jobb direkt 13% 3% 6% 70
Övriga avaktualiserade från AF 26% 9% 15% 164
Totalt 100% 100% 100% 1108



Samarbetspartner 

 
LAHOLM:  
Räddningstjänst, Tangon äldreboende, Sopkärlsprojektet, Våxtorp, DIAB AB, Specma AB, 
National Gummi AB, Knäreds Kyckling, BEWi Insulation AB, Silvandersson, Lingården 
äldreboende, Folkhälsocentrum, Föreningen BTK serv, Arbetsförmedlingens Starta eget, 
Fackförbundet Handels, Laholms kommuns personalavdelning, Vägledningscentrum, 
Omvårdnadsprogrammet, Mottagning nyanlända, Näringslivsservice, Lernia bemanning, 
Ekonomiskt bistånd, Preventionsenheten, Budget- & skuldrådgivare, Movant AB, 
Vårdutbildare, Arbetsförmedlingen, Föreningsenheten, Samordnare Språkvän, SISU, 
Idrottsutbildare, Laholms FK.  

HALMSTAD:  
Försvarsmakten, Försvarshögskolan, Polisen, Kommunal, Movant, Ekonomiskt Bistånd, 
Halmstads kommun, HEM, Laholmsbuktens VA, Röda korsets språkvänsprojekt, Trafikverket, 
Barnmorska – doula-projektet, Halmstads stadsbibliotek, Räddningstjänsten, Retlog AB, 
Martin & Servera AB, Tylösands hotell, Manpower, ICA Maxi Flygstaden, ICA Maxi Högskolan, 
Halmstads Hamn, Arbetsförmedlingen, Lärcentrum, Halmstads kommun, Högskolan i 
Halmstad, Homemaid, Bygga Broar, Socialtjänsten, Wespace AB, Rotary, Hallands 
idrottsförbund, Folkuniveristetet, Lernia, Lokalt ledd utveckling Halland, Tall ships races, 
Almia, Nyföretagarcentrum, NVB, The Cedar Yoga, Katrinebergs folkhögskola, Eldsberga 
förskola, Bäckagårdsskolan, Frennarps äldreboende, Teknikförskolan, Metallverkstaden 
Halldahuset, Träverkstaden Halldahuset, Guldbrandstorpsskola, Teaterkullens förskola, FM-
service, Halmstads kommun, Klackens förskola, Nyhemsskolans kök, Måltidsservice, 
Sofiebergsskolan, Vallåsskolan, Gylleboets förskola, Gäddans förskola, Andersbergsskolan, 
Dungens förskola, Sofiebergs förskola, Frösakullsskolan, KB-Media, Nolltrefem, 
Smörblommans förskola, 109 Andersberg, Receptionen UAF, Kattegattgymnasiet, 
Söndrumsskolan, Margaretas skrädderi, Länsstyrelsen, Kaninens förskola, Look center, DHL, 
Willys flygstaden, Attendo, Oskarströms förskola, Oskarströms äldreboende, Fritidsbanken, 
Snöstorpsskolans kök, Sturegymnasiet, It-service, Halmstads kommun, Alfa Hemtjänst, 
Fiskens förskola, Smörblommans förskola, Lineheds förskola, Andersbergsringens förskola. 

HYLTE: 
Skidklubben Hylte, Hylte Bouleklubb, Zenshinkai, karate, Rydö golfklubb, Fritidsgården Hylte, 
Doula och kulturtolk, Hylte sport och event, Grön rehab Solsidan, Hallands idrottsförbund 
och SISU idrottsutbildarna, Arbets- och näringslivskontoret Hylte, Arbetsmarknadsenheten 
Hylte, Örnahallens hälsocentrum, Arbetsförmedlingens specialistteam, Tiraholms fisk, 
Bäckhästens bageri, Pensionat Sågknorren, Hushållningssällskapet Halland, Kriminalvården, 
LRF Konsult, Nordifa AB, Avbytarservice Växa Sverige, Lernia, Stora Enso Hyltebruk, Bendex, 
Derome, Bra Personal Sverige AB, Stena recykling, Astar, Rejmes transportfordon AB. 



FALKENBERG 
Falkenbergs Strandbad, Räddningstjänsten Väst Falkenberg, GeKås, Tullbroskolan, 
Vuxenutbildningen, Studie- och yrkesvägledningen, Handelsanställdas förbund, Vision, 
Hallands idrottsförbund. 

VARBERG:  
ÖoB, Nobina, Ringhals, Taiga, IT-avdelningen Varbergs kommun, Marenor, Studie- och 
karriärcentrum, Campus Varberg, Movant, Sjukhuset i Varberg, Varbergs Bostad, Södra Cell, 
Vagabond, Varbergs Stadshotell, Almi, Derome AB, One Partner Group, Hermods, Astar, 
Vardaga, Östergårdens äldreboende, Inkluderingscentrum Varbergs kommun, Lernia, 
Katarinas städtjänst, Kost & städ Varbergs kommun, Matfabrikören, KG Mekaniska, Bildepån, 
Trönningeskolan, Ankarskolan, Helsjöns folkhögskola. 
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Tilläggsutlysningsansökan för projekt inom utlysning Insatser för 

nyanlända dnr 2015/00072 
 

Integration Halland ansöker om förlängning av sin projektperiod om nio månader utifrån den 

tilläggsutlysningsansökan om ESF har utlyst. Tilläggsbeslutet kan avse utökning av budget, 

förlängning av projektperioden, utökat metodarbete, implementeringsarbete, 

spridningsinsatser eller en kombination av dessa insatser. Det ska tydligt i ansökan framgå 

vilka aktiviteter som ska genomföras under förlängningen, samt vilka resurser som behövs.  

Integration Halland kommer att kombinera dessa olika insatser. Beskrivning av innehåll under 

uppgraderingsfasen återfinns nedan.  

Bakgrund 
Sedan december 2010 har kommunerna haft två huvudsakliga ansvarsområden inom 

nyanländas etablering; samhällsorientering och svenska för invandrare. De halländska 

kommunerna såg tidigt att det fanns ett ytterligare behov av ökad samverkan, både mellan 

kommunerna men också med andra myndigheter samt civilsamhälle. Kommunerna ville också 

påbörja arbetet med individens väg till arbete eller studier tidigare för att fler nyanlända 

kvinnor och män skulle nå egenförsörjning. Med den bakgrunden genomfördes en ansökan till 

Europeiska Socialfonden under utlysningen insatser för nyanlända, dnr 2015/00072. 

Integration Halland syftar till att förbättra, förstärka och komplettera det som redan görs inom 

ramen för nyanländas etablering.  Projektets övergripande syfte och mål är att bidra till att 

korta vägen till utbildning och/eller anställning för nyanlända kvinnor och män samt bidra till 

att öka andelen nyanlända som efter att ha deltagit i etableringsinsatser övergår till utbildning 

och/eller anställning. Dessa övergripande syften ska uppnås genom insatser inom fyra 

förändringsområden:  

 

 Innovativ metodutveckling för att stödja projektdeltagarnas etableringsprocess och 

individuella måluppfyllelse.  

 Samordning av resurser från privat sektor, offentlig sektor och den så kallade tredje 

samhällssektorn.  

 Arbete för en jämställd arbetsmarknad.  

 Gemensamt lärande.  
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Under de två år som projektet haft verksamhet riktad mot målgruppen har projektet erbjudit 

ca tio olika aktiviteter som pågått parallellt och som ständigt förändrats, både utifrån 

förändringar av behov samt till följd av att det tillkommit andra aktörer som erbjudit 

sysselsättning under etableringsperioden.  

Projektets aktiviteter, som är lokalt anpassade efter Hallands arbetsmarknad, har innehållit 

många olika insatser för att komplettera, förstärka och förbättra det som Arbetsförmedlingen 

redan gör för kvinnor och män inom ramen för etableringsuppdraget. Innehållet i aktiviteterna 

har bland annat bestått av: Arbetsplatskultur, som sociala koder på en arbetsplats och de lagar 

och regler som finns på svensk arbetsmarknad, kopplingen mellan hälsa och arbete, det 

svenska utbildningssystemet, fördjupad samhällsorientering, fokus på förstärkt 

språkprogression och kompetensmatchning mot arbetslivet. Samtliga insatser i projektet har 

genomsyrats av de horisontella principerna och mycket fokus har lagts på att diskutera 

frågeställningar rörande jämställdet.  

Arbetsförmedlingens kontaktpersoner gentemot projektet, som i intervjuer förmedlat sina och 

övriga etableringshandläggares synpunkter anser att aktiviteterna i projektet har förstärkt, 

förbättrat och kompletterat utbudet av insatser i etableringen. Framgångsfaktorer med 

projektets aktiviteter lyftes upp vid den andra rapport som utvärderare Bo Eriksson 

(Framtidsutbildning Helsingborg AB) presenterade under hösten 2017: 

 Regionalt perspektiv på behov och på metoder. Värdefullt erfarenhetsutbyte. 

 Uppbyggnad och funktionalitet i projektorganisationen 

 Kompetent och engagerad personal 

 Aktiviteterna har hög relevans i relation till uppdrag och målsättningar 

 Aktiviteterna tillför värden i relation till behov som inte tillgodoses av annan i 

etableringen i tillräcklig omfattning (förståelse för hur samhället och den svenska 

kulturen fungerar, möjlighet att förstå sina resurser i relation till krav på 

arbetsmarknaden, möjligheter att prata svenska, möjligheter att förbättra sin hälsa med 

mera) 

Integration Halland har påverkat individens möjlighet till sysselsättning i stor utsträckning 

vilket den första rapporten från utvärderare visade, där projektet exempelvis i Hylte stärkt 

utbudet inom etableringsuppdraget med 64 %. Projektet har också kontinuerligt arbetat med 

att samverka med Arbetsförmedling och andra aktörer inom etableringsuppdraget för att 

tydliggöra en röd tråd mellan aktiviteterna. Projektets koordinator har haft ett övergripande 
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regionalt ansvar för att hålla samman de samverkansmöten som skett mellan projektet, 

Arbetsförmedling och andra kompletterande aktörer.  

Integration Halland har initierat, stöttat och organiserat samverkan på alla nivåer – från 

medarbetare till enhetschefsnivå vidare till strateg/förvaltningschefsnivå samt kommunchefer. 

Samverkan har varit både kommunövergripande och sektorsövergripande. Under 

uppgraderingsfasen ser projektet möjlighet att ytterligare kunna intensifiera och fördjupa 

samverkan inom projektets ramar, för att olika former av samverkan ska kunna 

implementeras.  

Integration Halland vill under uppgraderingsfasen: 

 Metodutveckla aktiviteterna ytterligare samt bidra med adekvata underlag till 

kommunernas budgetdiskussioner för att implementering i reguljär verksamhet ska 

kunna ske under våren 2019. 

 Sprida framgångarna med projektet, både med praktiska exempel på aktivitetsinslag 

men också dess samverkansformer. Spridningen ska vara både till andra regioner, men 

också till de som arbetar med andra målgrupper som står långt från arbetsmarknaden. 

 Stärka samverkan och arbeta för en implementering av regionala nätverk. 

 Processleda framtagandet av konkreta riktlinjer rörande horisontella principer i minst 

en av de samverkande organisationerna.  

Revidering av kvantitativa mål: 

Under uppgraderingsfasen planerar projektet att ha 300 unika deltagare, 120 kvinnor och 180 

män, utöver de 1200 deltagarna som projektet redan arbetat med eller kommer att arbeta med. 

Projektet har haft som mål att ha en könsfördelning där 40 % har varit kvinnor och 60 % har 

varit män då det motsvarar fördelningen i mottagandet när projektet startades. 

Fördelning av deltagare per kommun:  

Varberg: 35 deltagare  

Falkenberg: 60 deltagare  

Hylte: 100 deltagare  

Halmstad: 60 deltagare  

Laholm: 45 deltagare  

Budget: 

Integration Halland har fått ett stort genomslag i Halland och många medarbetare i de 

samverkande organisationerna är engagerade och bidrar till projektets utveckling. Under 
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pågående projekt har stor del av medfinanseringen bestått av deltagarersättning. Projektet 

kommer att fortsätta att erbjuda aktiviteter till nyanlända kvinnor och män, men kommunerna 

kommer att öka sin medfinansiering rörande arbetad tid och mindre fokusera på 

deltagarersättning för att ge utrymme för mer metodutveckling och strukturpåverkan. 

Integration Hallands projektledning kommer bestå av en projektledare på 70 %, en biträdande 

projektledare på 80 %, en ekonom på 50 % + projektmedarbetare 25 %, en administratör på 

40 % och en koordinator på 100 %. Projektet kommer också totalt ha 9 stycken 

heltidsanställda projektmedarbetare som är finansierade med ESF-stöd och 4 stycken 

medarbetare som är medfinansierade av samverkansorganisationerna. Hylte kommun kommer 

medfinansera med ca 620 000 kr i kontakt medfinansiering och deltagarersättningen står för 

1 155 000 kr. Fördelning av projektpersonal redovisas under varje kommun. 

Fördjupad samverkan/strukturförändring  
Under uppgraderingsfasen vill Integration Halland fokusera på följande områden som rör den 

fördjupade samverkan. 

 Under de två år som Integration Halland haft pågående aktiviteter har projektet 

anordnat nätverksträffar för de medarbetare som arbetar i aktiviteterna. Inom ramen 

för detta nätverk har det erbjudits mycket fortutbildning som kulturkompetens, 

handledning i jämställdhet, övningar inom materialet bygga broar samt kollegialt 

lärandet med fokus på aktivitetsutveckling. Nätverket har lyfts fram på alla nivåer som 

mycket positivt, vilket utvärderingsrapporter från projektets utvärderare tydligt visar. 

Under uppgraderingsfasen vill projektledningen utveckla nätverket för att också 

inkludera andra medarbetare från reguljär verksamhet samt medarbetare från andra 

organisationer såsom Arbetsförmedling. Projektet vill också initiera och stödja ett 

regionalt nätverk kopplat till den utökade delen av Dua:n som gäller nyanländas 

etablering.  

 

 Under hela projektet har projektledningen anordnat konferenser/workshops utifrån det 

behov som har dykt upp. Det har anordnats samverkanskonferens mellan civilsamhälle 

och offentlig sektor, kartläggning av insatser, samverkanskonferenser mellan 

kompletterande aktörer med fokus på den röda tråden samt fler liknande inslag. 

Projektledningen kommer, om uppgraderingen beviljas, att fortsatt ha en lyhördet mot 

de behov som dyker upp och erbjuda den stöttning som behövs utifrån behov. En nära 

dialog kommer föras med både Länsstyrelse och region så att dessa insatser 

kompletterar det som redan görs eller planeras att genomföras. 
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 Projektet har en fondsamverkan med LEADER-området i Halland och driver 

tillsammans med ett 20-tal ytterligare LEADER-områden i Tyskland, Österrike och 

Finland ett transnationellt projekt som heter IIRA. Inom ramen för detta samarbete ska 

det bland annat anordnas fyra stycken konferenser med fokus på att öka samverkan 

och sprida goda exempel. Projektledningen för integration Halland koordinerar 

samverkan. Målet för samtliga av Integration Hallands deltagare är att konferenserna 

ska påverka det dagliga arbetet med integration. Den inledande träffen i Österrike, 

som ägde rum i mars 2017, hade syftet att få lära känna varandra, få en övergripande 

kunskap om olika verksamheter/funktioner men också för att påbörja 

nätverksbyggandet. Den andra konferensen i Sverige, som vi beskrev i septembers 

lägesrapport, tog fasta på att ge en faktabaserad kunskap om migrationen/integrationen 

till våra länder men också ur ett globalt perspektiv. I Sverige togs också ämnen fram 

att fortsätta arbeta vidare med. I Tyskland kommer vi att fokusera på att fördjupa 

kunskaperna i några av de ämnena samt matcha deltagare på konferensen utifrån 

kunskap och intresse. Den sista konferensen i Finland kommer att handla om 

implementering, digitala hjälpmedel samt kartlägga vilka initiativ som skett under 

projektperioden. Projektet IIRA sträcker sig till årsskiftet 2018/2019, med 

uppgraderingen kommer Integration Halland att kunna vara med under samtliga av de 

fyra konferenserna och också den avslutande fasen.  

 

Budgeterad kostnad för transnationellt samarbete under uppgraderingsfas: 100 000 kr 

Aktivitetsbeskrivning på kommunnivå 

Laholm 
Under projektets två år har Laholm arbetat fram en aktivitet som har fyra olika områden som 

de ser behöver komplettera samhällsorienteringen. Aktiviteten har erbjudits på halvtid under 

åtta veckor och kombinerats tillsammans med SFI. Områdena är fördjupad kunskap om den 

svenska arbetsmarknaden med fokus på studiebesök hos företag och aktörer i Laholm, 

förstärkning inom området hälsa, guidning och matchning mot föreningsliv samt 

värderingsdiskussioner i studiecirkel med fokus på den nyanlända familjen.  

Framgångsfaktorerna med denna aktivitet har varit att kombinera dessa insatser samt att 

ständigt ha ett lokalt fokus för att skapa en fördjupad kunskap om den kommun som de 

nyanlända kvinnorna och männen lever i. De horisontella principerna har fått ta stor plats 

genom bland annat diskussioner om normer och värderingar som har varit och är ett ständigt 



 
 
 
 
 
 

 

6 (11) 

 
 
 
 
 

inslag under kursen. Detta inslag går helt i takt med de förändringar som regeringen nu gett 

till länsstyrelsen i Jönköpings län för att se över samhällsorienteringen för att den ska handla 

mer om normer och värderingar, detta för att stärka övergången till arbete och studier.  

 

Kommunen vill under uppgraderingsfasen fokusera på att metodutveckla sin aktivitet för att 

kunna erbjuda målgruppen en fördjupning rörande arbetsmarknadsfrågor. Aktiviteten kan 

komma att bli ett komplement och en fortsättning till den ordinarie samhällsorienteringen som 

nu byggs upp. Bakgrunden till varför kommunen önskar göra denna fördjupning är för att ha 

möjlighet att kunna fokusera på deltagarnas egenskaper och styrkor så att deltagarna blir 

bättre matchade mot svenska arbetsmarknadsförhållanden. Projektmedarbetarna kommer 

aktivt arbeta med att stärka samverkan med SFI för att öka den röda tråden och för att stärka 

språkprogressionen hos deltagaren.  

Aktiviteten kommer erbjudas på åtta veckor på halvtid och kombineras tillsammans med SFI. 

Kommunen ser ett behov av att arbeta förebyggande med målgruppen, och erbjuda mer och 

fler möjligheter att diskutera normer och värderingar samt öka kunskapen om kommun i stort. 

Under uppgraderingsfasen kommer kommunen ha studiecirklar om ca fem deltagare och två 

ledare som träffas vid åtta tillfällen. Flertalet grupper kommer att starta under projektets gång. 

Hälsoutbildning kopplat till arbete  
Hylte kommun har under Integration Hallands första två år utvecklat sin hälsoaktivitet till ett 

koncept där nyanlända kvinnor och män hälsoutbildningen, som inleds med en individuell 

hälsoprofilbedömning för varje deltagare. Att komma till ett helt nytt land och sakna 

sammanhang och arbete kan vara tärande, både fysiskt och psykiskt. Milsas delrapport 

redovisar att hälsan hos en tredjedel av nyanlända försämras efter att de har kommit till 

Sverige. Bland nyanlända från Syrien har var tredje en påtaglig depressions-eller 

ångestproblematik. I perioder när man lever under större press än vanligt kan det vara extra 

viktigt att komma ihåg att äta bra, vila och röra på sig. Utgångspunkten för aktiviteten är att 

en god hälsa är en grundläggande förutsättning för att skapa en meningsfull vardag. En ökad 

förståelse för sin hälsa och ökad självkänsla och självkännedom kan bidra till ett mer 

självständigt liv. Individen kan därmed bli mer delaktig i sin planering och ta större eget 

ansvar i vägen mot arbete. Bästa uppnåeliga hälsa samt en jämställt fördelat hälsa är en 

mänsklig rättighet, och en god hälsa för kvinnor och män bidrar till ett mer jämställt och 

aktivt deltagande i samhället och på arbetsmarknaden.  



 
 
 
 
 
 

 

7 (11) 

 
 
 
 
 

Sammanlagt 96 procent av de avslutade deltagarna ser mycket stor nytta med deltagandet. 

Detta framgår i Integration Hallands andra forskningsrapport framtagen av projektets 

följeforskare Bo Eriksson 

Som ett led under uppgraderingsansökan vill projektet växla upp arbetet med hälsa kopplat till 

arbete och erbjuda ett liknande koncept i Laholms kommun med grupper om 10-12 deltagare. 

Aktiviteten ska också arbeta systematiskt med att matcha deltagarna mot föreningslivet. Ett 

ökat deltagande i föreningslivet förväntas generera ett större nätverk för den enskilde men 

också påverka dennes språkprogression positivt. Ett förarbete har redan påbörjats inom ramen 

för Laholms kommun nuvarande aktivitet ”integration i fyra steg” men ska vidareutvecklas 

under uppraderingsfasen och istället erbjudas inom ramen för hälsoutbildningen.  

Budget Laholm: Totalt kommer 3,75 tjänster (fördelat på fler personer) att arbeta i 

aktiviteterna, verka för implementering och stärka samverkan. Kommunen medfinansiserar 

med en av dessa tjänster.  

Halmstad 
Halmstad nuvarande aktivitet SPURT har arbetat med ett koncept där de kombinerar lärarledd 

klassrumsundervisning med studiebesök, praktik och/eller förstärkt språkinlärning. Mycket av 

deras arbete utgår från den skillnad som finns mellan ett kollektivistiskt samhälle som 

majoriteten av deltagarna kommer ifrån, och den individualiserade samhällsstruktur som finns 

i Sverige och som tydliggörs i World Values Survey kulturkarta. Aktiviteten fokuserar på att 

göra individer anställningsbara över tid och lyfta många frågor upp till diskussion vilket ofta 

leder till att en förändringsprocess startar hos den enskilde. De horisontella principerna 

genomsyrar hela aktiviteten i SPURT och arbetssättet inspirerar flertalet av de andra 

aktiviteterna inom Integration Halland. Aktiviteten pågår i tolv veckor och kombinerats med 

SFI och erbjuds både för- och eftermiddag för att möjliggöra så att fler deltagare har möjlighet 

att delta.  

Aktiviteten ser ett stort behov av att stärka språkprogressionen hos målgruppen för att öka 

övergångarna till arbete eller studier. Under uppgraderingsfasen kommer en upphandling ske 

för att erbjuda en annan form av språkträning än den svenskundervisning som erbjuds på SFI. 

Metoden som kommer upphandlas är suggestopedi eller liknande metod. Att tillföra 

språkträning ses både som en förstärkning för deltagaren men tillgängliggör tid hos 

projektmedarbetarna för att kunna arbeta med metodutveckling samt för att kunna sprida 

aktivitetens innehåll. Under uppgraderingsfasen vill Halmstad verka för att aktiviteten efter 

projektavslut kan implementeras.  



 
 
 
 
 
 

 

8 (11) 

 
 
 
 
 

Budget Halmstad: 2,0 tjänster varav 1,0 tjänst medfinanseras av kommunen. Upphandlad 

aktör till en kostnad av 64 800 kr. 

Hylte  
Hylte kommun är den kommun i Halland som i förhållande till sin folkmängd har tagit emot 

flest nyanlända. Det har gjort att projektet har erbjudit fyra olika aktiviteter för att fler kvinnor 

och män ska komma närmre en egenförsörjning. När utvärderare Bo Eriksson presenterade sin 

första rapport hade projektet stärkt utbudet av insatser inom etableringsuppdraget med 64 %.  

De aktiviteter som erbjudits har varit: 

 Min väg till arbete, som är en studie- och yrkesvägledningsaktivitet där deltagarna får 

stöd i att orientera sig och hitta rätt på arbetsmarknaden eller i studielivet. Vid 

avslutad aktivitet ska deltagarna ha formulerat tydliga mål och vägen till dem, såväl 

inom som efter etableringen. I början görs en kartläggning av varje enskild deltagares 

erfarenheter och mål. Sedan följer studie- och arbetsmarknadsinformation, 

språkträning, datorkunskap och informationsträning, körkortsteori och individuell 

vägledning mot arbete eller studier. 

 Arbetsmarkandskunskap, som startade mot bakgrund av goda erfarenheter från 

aktiviteten i Varberg med liknande upplägg. I Arbetsplatskultur får deltagarna verktyg 

att förstå och ta sig an den svenska arbetsmarknaden. Kursen består av fyra delar: 

arbetsmarknaden i Sverige, värderingar och normer, arbetsmiljö och att söka arbete i 

Sverige. 

 Kompetensmatchning, som inleds med en yrkesprofilbedömning av deltagarna, och 

deras färdigheter och kompetens matchas därefter med behov hos lokala arbetsgivare. 

Aktiviteten arbetar med supported employment för att kunna verka stöttande för både 

deltagaren och för arbetsgivaren.  

 Hälsoutbildningen, som inleds med en individuell hälsoprofilbedömning för varje 

deltagare. Den består dels av ett frågeformulär om livsstil, vanor och upplevelse av 

hälsa, och dels av fysiska parametrar. Utbildningen består sedan av aktiviteter, 

individuellt och i grupp, föreläsningar och självstudier för att påvisa kopplingen 

mellan hälsa och arbetsliv. Deltagarna får möjlighet att prova olika träningsformer 

och göra aktiva val för att förändra vanor. I kursens slut görs en ny 

hälsoprofilbedömning, för att visa på förändringar på individnivå.  

Hylte kommun har under projektets två år sett ett behov att förändra hur man arbetar med sina 

arbetsmarknadsåtgärder och vill genom samverkan med andra aktörer och nya arbetssätt ändra 



 
 
 
 
 
 

 

9 (11) 

 
 
 
 
 

den struktur som idag finns. Kommunen vill genom den lärplattform som byggts upp och de 

framgångar som gjorts i de olika aktiviteterna använda fasen till denna typ av 

organisationsförändring.  

Framöver väntas inflödet av nyanlända kvinnor och män att minska vilket resulterar att 

kommunen under uppgraderingsfasen vill fokusera på att ta de största framgångarna från de 

olika aktiviteterna och skapa ett mindre antal insatser men som kan erbjuda ett likvärdigt 

innehåll. Förändringen ökar också den röda tråden för deltagaren. Kommunen planerar att 

göra om tre av aktiviteterna till en aktivitet som inleds med en fördjupad kartläggning av 

individens bakgrund och kompetens, och där en handlingsplan kan skapas. Efter 

kartläggningen erbjuds två olika spår. Det ena spåret är för de i kvinnor och män som är i 

behov av motiverande insatser och förstärkt språkträning. Spåret kommer också innehålla 

fördjupad samhällsorientering, förstärkt kunskap om den svenska arbetsmarknaden, 

datorkunskap och studiebesök. Det andra spåret är de i målgruppen som står närmre 

arbetsmarknaden och spåret kommer erbjuda riktade studiebesök, arbetsplatskultur, 

information om den svenska arbetsmarknaden. Kopplat till spåren kommer det också finnas 

en kompetensmatchare som arbetar med de individer som har behov av praktik.  

Integration Halland erbjuder i Hylte ett hälsospår för målguppen. Spåret erbjuds under ett år á 

fyra timmar i veckan och inleds med en hälsoprofilsbedömning som sedan följs av 

föreläsningar inom folkhälsa, fysisk träning men framförallt påvisar koppling mellan fysisk 

och psykisk hälsa kopplad till arbetsmarknaden.  

Under fasen vill kommunen ha möjlighet att ha dialog under budgetberedning så att 

aktiviteterna kan implementeras i Hylte kommuns ordinarie verksamhet. 

Budget Hylte: 3,25 tjänst där kommunen medfinansierar kontant motsvarande en tjänst. 

Fristvårdskort kopplade till hälsospåret till en kostnad av 83 000 kr. 

Fördelning: 

 1 tjänst som fokusera på fördjupad kartläggning, skapande av handlingsplan samt 

finnas tillgänglig som bollplank för deltagarna under tiden de är aktiva i projektet. 

 1, 25 tjänst som arbetar med de två olika spåren, samt praktik.  

 1 tjänst som arbetar med hälsoaktiviteten.  

Falkenberg 

Integration Halland i Falkenberg erbjuder en kurs i svensk arbetsmarknad. Kursen innehåller 

föreläsningar, studiebesök och studie- och yrkesvägledning och går igenom alla aspekter på 

hur man arbetar i Falkenberg, Halland och Sverige. Deltagarna får kunskaper i ämnen som 



 
 
 
 
 
 

 

10 (11) 

 
 
 
 
 

rättigheter och skyldigheter på en arbetsplats, arbetsplatskultur, möjligheter till företagande 

och hur man gör när man söker ett arbete. Föreläsningarna ges inte bara av 

projektmedarbetare i Integration Halland, utan även av representanter från näringsliv, 

organisationer som fackförbund och föreningar i civilsamhället.  

Kommunen vill under uppgraderingsfasen utöka antalet veckor från tolv till femton och 

komplettera med fler områden från andra aktiviteter inom projektet. Aktiviteten, som kommer 

kallas mjuka kompetenser, ska tillföras är mer arbetsplatskultur, hälsa och 

värderingsdiskussioner.  Målet är att aktiviteten kan implementeras som en del i den DUA-

överenskommelse kommunen har med Arbetsförmedlingen. Aktiviteten erbjuds på halvtid 

tillsammans med SFI.  

En sak som varit väldigt tydligt under Integration Halland är att följa individen över tid och 

skapa en tydligare röd tråd mellan de olika insatserna. . Projektet har också sett behov ett 

”back-officeteam” för att stötta individerna när denne är ute på praktik. Behovet har också 

framkommit från näringslivet att de ser ett behov att det finns en part som också kan vara 

stöttande gentemot företaget. Falkenberg vill under uppgraderingsfasen utveckla denna typ av 

tjänst som kan verka stöttande och som en bro mellan blivande arbetstagare och arbetsgivare. 

Personalen ska också utveckla sitt kontaktnät gentemot Falkenbergs näringsliv. 

Budget Falkenberg: 4,0 tjänst varav kommunen medfinanserar med 2,0 tjänster. Två 

medarbetare kommer att arbeta med mjuka kompetenser och två i ett ”back-officeteam”. 

Varberg 
Varberg har under projektet utvecklat ett koncept som det funnits ett stort behov av inom 

etableringsuppdraget. Det handlar om arbetsplatskultur. Aktiviteten som erbjuds under tio 

veckor är i klassrumsform, men har också många studiebesök kopplat till de olika ämnena.  

Valet av de olika studiebesöken utgår från deltagarnas önskemål.  Aktiviteten innehåller 

sociala koder, lagar och regler, egenskaper hos den enskilde men också skrivande av 

personligt brev och tydliggörande av vilka steg individen behöver genomföra för att nå sina 

mål. Aktiviteten har ett starkt fokus på den enskildes utveckling och stöttar varje individ 

utifrån dess förutsättningar. Aktiviteten vill under uppgraderingsfasen ha möjlighet att 

ytterligare metodutveckla aktiviteten för att framledes implementera den inom kommunens 

ordinarie arbetsmarknadsåtgärder. 

Budget Varberg: 1,0 tjänst fördelat på tre personer.  
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Kungsbacka 
Under projektet har Kungsbacka arbetat fram ett koncept där en specialpedagog gör en 

fördjupad kartläggning till varför en önskad språkprogression uteblir. Det kan handla om 

funktionsvariation eller ett trauma som ligger bakom, eller att individen behöver en annan typ 

av undervisningsform. Specialpedagogen föreslår vilka olika kompensatoriska verktyg som 

den enskilde behöver till undervisningen.  Kommunen har under projektet upphandlat sin SFI-

undervisning och då skrivit in i avtalet att de upphandlade aktörerna måste följa den plan som 

specialpedagogen kommer fram till. Under uppgraderingsfasen vill Kungsbacka sprida denna 

aktivitet till andra kommuner men också vara en del av det regionala lärandet inom projektets 

alla områden.  

Korrigering av befintlig budget  
Integration Halland vill flytta medel som finns avsatta till ”informationsinsatser” under 

externa tjänster till ”deltagarmaterial” under utrustning och material, samt minska budgeten 

för deltagarmaterial till sammanlagt 60 000 kr.  

Integration Halland vill ta bort de budgetmedel, 121 334 kr som inte kommer att användas för 

mentorskapsprogrammet på Halmstad högskola.  

Avslutande ord 
Genom att fortsätta utveckla aktiviteterna, dra lärdomar av varandra och implementera 

samverkansformer kommer Integration Halland under uppgraderingsfasen fortsätta det 

strukturförändringsarbete som påbörjats.  



 

1 
 

Deltagarenkät Integration Halland 

 
1. Jag som besvarar den här enkäten är  

   Kvinna 
 

   Man 
 

   Ej svar 
 

 

 

 

 
2. Min ålder är  

   16-20 år 
 

   20-24 år 
 

   25-30 år 
 

   31-54 år 
 

   55 år eller äldre 
 

   Ej svar 
 

 

 

 

 
3. Jag är född i ett land  

   Inom Europa 
 

   I Afrika 
 

   I Asien 
 

   I annan del av världen 
 

   Ej svar 
 

 

 

 

 
4. Jag har fullföljt utbildning på följande nivå (ange endast högsta nivå)  

   Grundskola 1-8 år 
 

   Grundskola 9 år eller motsvarande 
 

   Gymnasium eller motsvarande 
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   Högskola/universitet 
 

   Ej svar 
 

 

 

 

 
5. Du har tillsammans med en handläggare på Arbetsförmedlingen upprättat en plan för din så kallade 
etableringsperiod för att komma i utbildning och/eller arbete. Vad förväntar du dig att uppnå under 
etableringsperioden?  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 
6. Vilket är det främsta skälet till att du deltar i projektet Integration Halland?  

   För att jag själv vill det 
 

   För att det är ett krav från min handläggare på Arbetsförmedlingen/kommunen 
 

   Av annat skäl 
 

   Ej svar 
 

 

 

 

 
7. I vilken utsträckning bedömer du att deltagandet i den aktivitet som du nu är med i förbättrar dina 
möjligheter till utbildning/arbete?  

   I mycket hög utsträckning 
 

   I hög utsträckning 
 

   I medelmåttig utsträckning 
 

   I liten utsträckning 
 

   I mycket liten utsträckning 
 

   Ej svar 
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8. I vilken utsträckning bedömer du att den aktivitet du nu deltar i har ett innehåll som ger dig 
information och kunskaper som du kan ha nytta av för att uppnå dina målsättningar med 
etableringsperioden?  

   I mycket hög utsträckning 
 

   I hög utsträckning 
 

   I medelmåttig utsträckning 
 

   I liten utsträckning 
 

   I mycket liten utsträckning 
 

   Ej svar 
 

 

 

 

 
9. I vilken utsträckning bedömer du att den aktivitet du nu deltar i inom projektet Integration Halland har 
en pedagogisk struktur som underlättar för dig att ta till dig information och kunskaper?  

   I mycket hög utsträckning 
 

   I hög utsträckning 
 

   I medelmåttig utsträckning 
 

   I liten utsträckning 
 

   I mycket liten utsträckning 
 

   Ej svar 
 

 

 

 

 
10. I vilken utsträckning bedömer du att du språkligt har kunnat förstå den information och kunskap som 
förmedlats i aktiviteten?  

   I mycket hög utsträckning 
 

   I hög utsträckning 
 

   I medelmåttig utsträckning 
 

   I liten utsträckning 
 

   I mycket liten utsträckning 
 

   Ej svar 
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11. I vilken utsträckning anser du att du själv har haft möjlighet att påverka vilka aktiviteter du skulle 
delta i under etableringsfasen?  

   I mycket hög utsträckning 
 

   I hög utsträckning 
 

   I medelmåttig utsträckning 
 

   I liten utsträckning 
 

   I mycket liten utsträckning 
 

   Ej svar 
 

 

 

 

 
12. I vilken utsträckning har du haft möjlighet att påverka innehållet i och utformningen av den 
projektaktivitet du nu deltar i?  

   I mycket hög utsträckning 
 

   I hög utsträckning 
 

   I medelmåttig utsträckning 
 

   I liten utsträckning 
 

   I mycket liten utsträckning 
 

   Ej svar 
 

 

 

 

 
13. I vilken utsträckning anser du att projektpersonalen har engagerat sig för att göra det så bra som 
möjligt för dig i aktiviteten?  

   I mycket hög utsträckning 
 

   I hög utsträckning 
 

   I medelmåttig utsträckning 
 

   I liten utsträckning 
 

   I mycket liten utsträckning 
 

   Ej svar 
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14. I vilken utsträckning anser du att den projektpersonal du möter i aktiviteten har de kunskaper som 
behövs för att kunna ge dig rätt stöd?  

   I mycket hög utsträckning 
 

   I hög utsträckning 
 

   I medelmåttig utsträckning 
 

   I liten utsträckning 
 

   I mycket liten utsträckning 
 

   Ej svar 
 

 

 

 

 
15. Skulle du rekommendera andra nyanlända att delta i den aktivitet som du nu deltar i inom Projektet 
Integration Halland?  

   Ja 
 

   Nej 
 

   Tveksamt 
 

   ej svar 
 

 

 

 

 
16. Beskriv vad som är bra/mindre bra med aktiviteten?  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 
17. Här kan du skriva ner dina övriga synpunkter  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 



Sökandeundersökning

Etableringsuppdraget 2018



Bakgrund

Analysavdelningen har i samarbete med Verksamhetsområde 
Arbetssökande genomfört en anpassad sökandeundersökning för 
deltagarna i etableringsuppdraget. Svaren avser resultat för helåret 
2018.

Frågorna ska i möjligaste mån följa de som finns i Arbetsförmedlingens 
återkommande sökandeundersökningen (SU). Frågor som är särskilt 
riktade mot etableringsuppdraget har lagts till. 



Har du en etableringsplan/planering?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

3. Vet ej

2. Nej

1. Ja

Män Kvinnor Totalt



Är du nöjd med din etableringsplan?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

4. För tidigt att bedöma/vet ej

3. Nej

2. Ja, ganska bra/delvis

1. Ja

Män Kvinnor Totalt



Varför är du inte nöjd med din etableringsplan/planering?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

9. Annat

8. Planen är bara till för Arbetsförmedlingen

7. Planen är bara till för att få ersättning

6. Inget behov av plan/klarar mig själv

5. Aktiviteterna tar inte hänsyn till min situation

4. Låg kvalitet på aktiviteterna

3. För många aktiviteter

2. Fel aktiviteter

1. För lite aktiviteter

Män Kvinnor Totalt



Vilka aktiviteter saknar du?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

7. Annat

6. Söka arbete

5. Utbildning (FUB, AUB)

4. Studier (sfi, komvux)

3. Möjlighet att öva svenska

2. Samhällsorientering

1. Praktik/arbetsträning

Män Kvinnor Totalt



Har hänsyn tagits till:

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

c. Din familjesituation

b. Din hälsa

a. Din utbildning och tidigare arbetslivserfarenheter

Ja Nej



Har Arbetsförmedlingen, under de senaste 30 

dagarna, gett dig förslag på lediga jobb att söka?

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Totalt

Kvinnor

Män

Diagramrubrik

1. Ja 2. Nej



Ungefär hur många gånger de senaste 30 dagarna har du haft 

kontakt med Arbetsförmedlingen? t kontakt med Af?

Totalt. kvinnor och 

män

Medelvärde

Totalt

Medelvärde

Kvinnor

Medelvärde

Män

Genom besök 1,2 1,0 1,3

Genom telefon 1,3 1,0 1,5

Genom e-post 1,0 0,9 1,2

2018 och 2017 2018 Totalt 2017 Totalt

Genom besök 1,2 1,3

Ganska telefon 1,3 1,0

Genom e-post 1,0 0,8



Hur nöjd är du med hur personalen på Af har bemött dig

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Mycket missnöjd

Ganska missnöjd

Varken nöjd eller missnöjd

Ganska nöjd

Mycket nöjd

Män Kvinnor Totalt



De som är ganska eller mycket missnöjda med personalens

bemötande

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

1. Personalens
bemötande var otrevligt

2. Personalen visade
bristande kunskaper

3. Personalen hade inte
tid med mina frågor

4. Personalen håller inte
vad dom lovar

5. Personalen fokuserar
för mycket på regler

6. Annan orsak

Män Kvinnor Totalt



Hur stort är ditt förtroende för Arbetsförmedlingen

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Mycket litet

Ganska litet

Varken stort eller litet

Ganska stort

Mycket stort

Man Kvinna Totalt



Varför har du ett litet förtroende för Arbetsförmedlingen? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

7. Annan orsak

6. Jag har fått ett dåligt bemötande

5. Det finns för få jobb för mig att söka

4. Arbetsförmedlingen ställer för stora krav på mig

3. Arbetsförmedlingen har inte tid att träffa mig så ofta som jag
behöver

2. Arbetsförmedlingen kan inte erbjuda mig det stöd eller den hjälp
som jag behöver

1. Arbetsförmedlingen gör inte sitt jobb

Män Kvinnor Totalt



Skala 1-5 hur stort hinder är det för dig
(1 betyder inte alls, 5 betyder att det är ett stort hinder)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

f. Min familjesituation/ familjeåterförening påverkar mig

e. Min bostadssituation påverkar mig

d. Jag oroar mig för min privata ekonomi

c. Jag har bristande kunskaper i svenska

b. Jag saknar ett nätverk/ har inga kontakter med arbetsgivare

a. Jag saknar stöd från andra människor

1 2 3 4 5



Om du tycker att Arbetsförmedlingen gett dig 

tillräckligt med information om

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

d. Att hitta vägar till arbete

c. Möjligheten att studera på högskolan

b. Vad det är för villkor som gäller för etableringsersättning

a. Vad som är syftet med en etableringsplan

Män Kvinnor Totalt
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