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Projektägare
Samjamt/i14 är en förstudie som finansieras av Svenska ESF-rådet och som ägs av
Samordningsförbundet Jämtlands län.
Period
Genomförandeperiod: 2014-02-03 – 2014-11-28
Projektlerare
Gunilla Kaev och Serena Bonato (esf@samjamt.se, 070-6776225)
Målgrupp
Förstudiens målgrupp är nyanlända flyktingar eller skyddsbehövande i övrigt samt 3:elandsmedborgare med behov av förstärkt stöd i eller efter introduktions-/etableringsprocessen
med ett särskilt fokus på unga (16-34 år) och personer med särskilda behov och/eller med
funktionsnedsättningar.
Sammanfattnig
Förstudien ska identifiera, testa och utvärdera samt ge utvecklingsförslag på nya och befintliga
arbetsmetoder och verktyg för integration på arbetsmarknaden av utrikes födda. Detta ska leda
till en snabbare integration på arbetsmarknaden för målgruppen med en särskild inriktning på
unga personer och individer med särskilda behov, som exempelvis funktionsnedsatta, samt öka
kvaliteten och hållbarheten på arbetsmetoder och verktyg inom området. En styrka som borgar
för ett aktivt ägarskap är Samordningsförbundets upparbetade samverkanskanaler och
medlemmarnas (AF, FK, Landstinget och Jämtlands åtta kommuner) befintliga uppdrag att skapa
förutsättningar i de egna organisationerna för det gemensamma arbetet. Samordningsförbundet
är finansiär och delaktig i ett flertal lokala integrationsprojekt i länet vilket skapar en stark
koppling till målgruppen. Förstudien blir ett komplement och en förstärkning till den ordinarie
verksamheten hos Samordningsförbundet.
Mål
Övergripande mål
• Öka effektiviteten på arbetsmetoder och verktyg för att integrera personer ur målgruppen
på arbetsmarknaden och därmed minska tiden för integration.
•

Höja kvaliteten och stärka hållbarheten på de arbetsmetoder och verktyg som används för
att integrera personer ur målgruppen på arbetsmarknaden.

Projektmål
• Identifiera, testa och utvärdera arbetsmetoder och verktyg för att kartlägga
inlärningsbakgrund och inlärningsfärdigheter samt eventuella särskilda behov (som
exempelvis funktionshinder) avseende språkinlärning och arbetsmarknadsintegration hos
personer i målgruppen.
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•

Identifiera, testa och utvärdera arbetsmetoder och verktyg som stärker kopplingen mellan
målgruppen och privata och offentliga arbetsgivare – den så kallade
arbetsmarknadskunskapen.

•

Identifiera, testa och utvärdera arbetsmetoder och verktyg för att utveckla
samhällsorienteringen inom etableringsstödsperioden med fokus på
arbetsmarknadsområdet.

•

Undersöka hur nya och utvecklade arbetsmetoder och verktyg för integration av personer
ur målgruppen på arbetsmarknaden kan utvecklas och anpassas utifrån regionens
särskilda förutsättningar med långa avstånd och glesa befolkning.

•

Skapa en gemensam förståelse och kunskap om nya och utvecklade arbetsmetoder och
verktyg för integration på arbetsmarknaden av målgruppen hos beslutsfattare/politiker
samt professionella i regionen och därmed skapa en starkare grund för en effektiv och
hållbar samverkan i länet.

Förväntade effekter är att förstudien leder till att nya och befintliga arbetsmetoder och verktyg
identifieras, testas och anpassas och/eller utvecklas samt förstärks. Utvalda och testade
arbetsmetoder och verktyg kan därefter realiseras och slutligen implementeras i ett
genomförandeprojekt hos länets aktörer och/eller på länsnivå via samverkan. Hållbarheten av
arbetsmetoder och verktyg stärks genom en god gemensam kunskapsnivå och en mer effektiv
samverkan.
Samverkansfaktorer
Primärt så kommer förstudien att arbeta med samverkan och påverkan genom befintliga
strukturer. Samverkan kommer att ske med och via de lokala integrationsprojekten, via
upparbetade kontakter med Samordningsförbundets medlemmar (FK, AF, kommun, landsting)
samt genom de lokala samverkansgrupperna – LOKSAM.
LOKSAM-grupper finns i vart och en av Jämtlands åtta kommuner. I LOKSAM möts
representanter från Samordningsförbundets medlemmar. Kortfattat så har de till uppgift att ta till
vara idéer inom området samt uppmuntra till samverkan och att ansöka om finansiering. De ska
också vara med och skapa förutsättningar i de egna organisationerna så att de olika insatserna är
möjliga att genomföra. Via LOKSAM nås både tjänstemän och beslutsfattare/politiker och därav
är dessa forum en viktig del i det strategiska arbetet.
Genom att bidra med ny kunskap i dessa forum drivs ett strategiskt arbete samt att det bidrar
med att löpande identifiera kompetensutvecklingsbehov hos aktörerna inom området. Arbetet i
denna konstellation stärker också legitimiteten för arbetet med de professionella/operativa inom
området.
Övriga intressenter
Näringslivet och andra aktörer i samhället kommer att nås och engageras via befintliga projekt
och deras nätverk. Här finns det goda upparbetade kontakter i t.ex. Bergs, Åre och Strömsunds
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kommuner. Framför allt när det gäller arbetet kring att knyta målgruppen närmare arbetsgivare på
arbetsmarknaden kommer dessa aktörer att spela en viktig roll.
Utvärderingsplan
Projektledaren är ansvarig för den löpande uppföljningen. Uppföljningen kommer att vara en del
i projektets struktur. På veckomöten återkopplar och reflekterar arbetsgruppen över det
genomförda arbetet och planerar arbetet framåt. Detta dokumenteras löpande internt och ligger
till grund till förstudiens slutrapport. Större avstämningar kommer att ske med projektets
styrgrupp.
2014-02-25
Sammanställt av Serena Bonato, Samordningsförbundet Jämtlands län
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