
SLUTRAPPORT UTÖKAD MÅLGRUPP FÖR HÄLSOFRÄMJANDE ETABLERING 

 

Processtid: 2019-10-01 – 2020-12-31 

Processägare: Växjö Kommun 

Processmedel: 1 000 000 

 

Bakgrund 

ESF-projektet Hälsofrämjande etablering började arbeta med målgruppen nyanlända kvinnor 
och män med misstänkt ohälsa och/eller funktionsnedsättning inom etableringsprogrammet, 
samt de som avslutat programmet inom de närmaste 6 månaderna den första september 2018. 
Redan tidigt under projektperioden upplevde medarbetare att samverkansparter lyfter ett 
behov av att arbeta med målgruppen nyanlända med misstänkt ohälsa och/eller 
funktionsnedsättning även efter att det passerat mer än 6 månader efter 
etableringsprogrammet. Samverkansparterna lyfte även att det fanns ett behov av att arbeta 
med andra nyanlända som eventuellt inte kommer till etableringsprogram pga att de kommit 
till landet av andra skäl, exempelvis kärleksinvandrare. ESF-projektet Hälsofrämjande 
etablering är ett metodutvecklingsprojekt, varför målgruppen också definierades så snävt, men 
projektgruppen upplevde att samverkan inom och mellan aktörerna försämrades då deltagare 
som inte fanns i den definierade målgruppen avvisades, trots att många på en individnivå 
kunde ha större behov av projektet än flera av de som passade in i målgruppsbeskrivningen.  

Samordningsförbundet Värend finansierar en tjänst till ESF-projektet Hälsofrämjande 
etablering för att bidra till den metodutveckling som görs av bland annat koordinatorrollen, 
och samordningen inom rehabiliteringsområdet.  

Med bakgrund av ovanstående beslutade processägaren att söka mer medel från 
Samordningsförbundet för att dels kunna möta en bredare målgrupp och inte behöva avvisa 
deltagare från projektet, men också för att få utrymme för att testa och arbeta med metoden 
tjänstedesign.  

Verksamhetens syfte och mål 

 Syftet är att skapa anpassade insatser för målgruppen alternativt utveckla och anpassa 
befintliga insatser för att kunna ta emot fler deltagare.  

 Målet är att ge samordnat stöd och insatser åt deltagare inom målgruppen med 
eventuell ohälsa och funktionsnedsättning för de ska nå egen försörjning, eller närma 
sig arbetsmarknaden. 

 

Genomförande och måluppfyllelse 

Utökad målgrupp för Hälsofrämjande etablering leds och arbetar integrerat med ESF-
projektet Hälsofrämjande etablering. För satsningen har två heltidstjänster tillsatts då behovet 
fanns att möta upp de deltagare som anvisades till projekten. Personalen i ESF-projektet och 
Utökad målgrupp har tillsammans arbetat med tjänstedesign under en lång processtid. 20 % 



av arbetstiden mellan 3 december 2019 och 29 februari 2020 ägnades åt tjänstedesignsarbete 
med frågeställningen ”Hur kan vi verka för att etableringen i det svenska samhället ska bli 
bättre”. Processen gav oss möjlighet att göra en grundlig utredning i målgruppens behov och 
utifrån det rikta vårt interna arbete för att möta detta. Tjänstedesignsarbetet visade tydligt att 
målgruppen saknar större delaktighet i sin etableringsprocess och att det offentliga ofta brister 
i sin tillgänglighet för målgruppen. Av tjänstedesignsarbetet framkom inte behov av fler 
insatser, utan snarare ett behov av att förstå sammanhanget man befinner sig i.  

Projekten har också gjort ett aktivt arbete med att utifrån metoden LEAN analysera projektens 
arbetssätt och mer aktivt lyfta fram och arbeta med de horisontella principerna i samtliga 
moment. Strategier för att förbättra förutsättningarna för ett aktivt arbete med de horisontella 
principerna har arbetats fram och följts upp. 

Projektet har för att möta behovet erbjudit ett fördjupad samordnat stöd för individer i 
målgruppen, och individens behov och fokus har varit ledande i förändringsarbetet framåt. 
Fördjupade kartläggningar, samordning och koordinering har varit metoder med goda resultat. 
SamSIP har varit en metod som effektiviserat många processer och där samordning kunnat 
göras på ett väldigt strukturerat sätt. Metoderna har bidragit till att projekten kunnat 
identifiera rätt stödbehov och vem som ska erbjuda detta i samhället för individer i 
målgruppen.  

En arbetsträningsinsats har startats upp i samverkan med Parketten i Växjö kommun, Gröna 
steg. Till insatsen kan nyanlända kvinnor med upplevd psykisk ohälsa anvisas för fördjupad 
arbetsträning via beslut från Arbetsförmedlingen (oavsett kommuntillhörighet) eller via SOL-
beslut från socialpsykiatrin i Växjö kommun.  

Utfall statistik 

Totalt har 36 deltagare nåtts av dessa två tjänster. 25 personer av dessa har varit längre tid i 
Sverige och har genomgått etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingen och varit i Jobb- 
och utvecklingsgarantin i mer än 6 månader.  

De 25 deltagare som har varit längre tid i Sverige redovisas i spalten nedan.  

 

Kommun Antal  
deltagare Kvinnor Män 

Alvesta 1  1  
Lessebo 4 3 1 
Tingsryd 6 4 2 
Uppvidinge 2 1  1 
Växjö 12 6 6 
Summa 25 15 10 

 



 

 

    Arbete               ESF  Sjukskriven      Annat* 

*Åter anvisaren, okänd anledning, flyttat 

  

Kommun Antal  
deltagare Kvinnor Män 

 
 

Kvinnor 

 
 

Män 

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

Alvesta 1       1     

Lessebo 4 3 1   1    1 1 

Tingsryd 6 4 2  2   1  4  

Uppvidinge 2 1  1   1 1     

Växjö 12 6 6  1 6 3    2 

Summa 25 15 10  3 8 5 1  5 3 



De 11 personer som varit kortare tid i Sverige redovisas nedan:  

Kommun Antal  
deltagare Kvinnor Män 

Alvesta     
Lessebo 2  2 
Tingsryd    
Uppvidinge 5 3 2  
Växjö 4 2 2 
Summa 11 5 6 

 

Avslutsorsaker fördelat på kommun och kön 

    Arbete               ESF  Sjukskriven      Annat* 

*Åter anvisaren, okänd anledning, flyttat 

ESF innebär att deltagaren övergått till annat projekt. Samtliga 4 deltagare som avslutats till 
ESF har övergått till Etableringssamverkan Kronoberg 2. Detta innebär att arbetsförmågan 
konstaterats eller utretts och individens planering riktar sig mot att komma ut på 
arbetsmarknaden genom arbete och/eller studier.  

Under annat har avslutsorsakerna åter anvisare, okänd anledning och flyttat samlats. Okänd 
anledning och flyttat är inte direkt påverkbara och innebär att en deltagare ej är avhörd eller 
bosatt sig utanför länet. Åter anvisaren innebär att deltagare gått vidare till planering som 
Arbetsförmedlingen ansvarar för i fortsättningen. Detta innebär oftast en stegförflyttning då 
deltagarna som anvisats till projektet tidigare saknat planering.  

Könsfördelningen har sammantaget i projektet varit väldigt jämn med 55% kvinnor och 45% 
män. Totalt har 14 % gått vidare till arbete eller studier av samtliga 36 deltagare.  

Implementeringen 

Överlämning av deltagare har skett till samverkansparter som bäst kan ta vid. Deltagare som 
har fortsatt behov av mycket samordning och stöd har lämnats vidare till projektet 

Kommun Antal  
deltagare Kvinnor Män 

 
 

Kvinnor 

 
 

Män 

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

Alvesta             

Lessebo 2  2    1    1 

Tingsryd            

Uppvidinge 5 3  2   2   1  2 

Växjö 4 2 2 1 1 1     1 

Summa 11 5 6         



Etableringssamverkan Kronoberg 2, där personal från utökad målgrupp för Hälsofrämjande 
etablering finns anställd. Metoderna och arbetssätten fortsätter utvecklas genom projektet.  

Metodiken tjänstedesign är väl känd hos samverkansparterna och många har varit nyfikna på 
det resultat som kommit fram samt även efterfrågat en gemensam överlämning av det 
underlag som lämnats av individer i målgruppen, vilket är särskilt positivt för partens arbete 
framåt.  

SamSIPen är ett verktyg som också allt mer blir känt hos samverkansparter. Projekten har för 
dessa individer varit drivande i de flesta sipar, men metoden har börjat sprida sig och 
projektmedarbetare har blivit inbjudna till sipar som initierats av andra. Här ser projekten ett 
fortsatt behov av att arbeta med implementeringen av metoden samt fortsatt utbildning i både 
utförande samt möjligheterna med metoden. Projekten har sett stora vinter i att använda 
metoden med målgruppen, men den har också gett positiva effekter på samverkan.  

Gröna steg kommer att fortsätta drivas av Parketten.  

Bilagor  

1. Avrapportering 2020-2-06 – avser år 2019 

2. Statistik och ekonomi tom april 2020 

 


