Samordningsförbundet Jämtland presenterar: 2012
”Nätverksintegration i Bergs kommun; NIB ”
Projektägare
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Projektledare
Helene Kristoffersson, bitr. rektor Andraspråksinlärningen, Fjällgymnasiet, Bergs kommun
helene.kristoffersson@berg.se
Partners
Bergs kommun
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Jämtlands läns landsting
Målgrupp
Män och kvinnor 16-64 år inskrivna på Andraspråksinlärningen i Berg.
Personer aktuella för försörjningsstöd.
Mål
Övergripande:
Genom en modell av nätverkande integration och samverkan mellan berörda aktörer, öka
anställningsbarheten, stärka hälsan samt öka graden av integration för nyanlända vuxna
inskrivna i verksamheten Andraspråksinlärningen i Bergs kommun samt öka graden av
individanpassad integration.
Delmål







Organisera samverkan för optimal problemlösning för deltagande parter samt för att
sprida erfarenheter och tillsammans skapa goda förutsättningar och attitydförändringar
inom våra olika områden.
Minskat antal individer med försörjningsstöd med minst 6 stycken under projekttiden.
Ökad medvetenhet om den egna hälsan genom färre besök på Hälsocentralen pga
egenvårdsfrågor.
Ökat antal kvinnor i arbetslinjen.
Ökat antal kvinnor i det sociala livet genom till exempel kvällskurser.
Ökad samhällelig självständighet hos deltagarna i nivå 3 och 4.
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Innehåll
Genom en modell av nätverkande integration och höggradig samverkan mellan berörda
aktörer, skall anställningsbarheten öka, hälsan stärkas samt att graden av integration för
nyanlända vuxna inskrivna i verksamheten Andraspråksinlärningen i Bergs kommun ökas,
dessutom ökad grad av individanpassad integration.
Projektet kommer att arbeta med flera olika metoder för att skapa en hållbar bas att stå på i det
svenska samhället.
Projektet kommer att arbeta med attityder, kunskap och inspiration hos deltagarna för ett
närmande mot arbetsmarknaden och kvalitativ integrering i det svenska samhället.
Ett ”NIB – program” kommer att skapas under projektets gång. Programmet innehåller
information och ökad kunskap om socialt företagande, hälsa och friskvård, kulturkännedom,
värdegrund och genusperspektiv.

Samverkansfaktorer
Arbetsförmedlingen stödjer ekonomiskt i form av nystartsjobb och instegsjobb. Samtliga
samarbetspartners har gett bifall till att bistå med kompetens och möjlighet till studiebesök.
Specifikt samarbete kommer att planeras vid projektstart. Samverkansätt och effekter kommer
att särskilt följas upp under projektet.
Nätverk för spridning av information och erfarenheter samt samverka är projektet
Barnintroduktion i Jämtlands län, där kvalitetssäkring av barns mottagande 0-19 år pågår
och ”Begripligt hela vägen”, ett samverkansprojekt i Strömsunds kommun.

Utvärderingsplan
Uppföljning av modell mm sker enligt plan angiven i projektansökan i tre omgångar
Uppföljning av mål och resultat sker skriftligen till styrgrupp 4 gånger/år
Delrapport till styrgrupp och Samordningsförbundet december 2012 samt juni 2013
Ekonomisk skriftlig uppföljning och utvärdering enl ök.
Slutrapport 2014-04-11.
Löpande rapportering i SUS
Samordningsförbundet avser att genomföra en samhällsekonomisk utvärdering. Projektledare
bistår i arbetet.
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