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Avrapportering 1 – avser året 2019. 
ESF-projektet hälsofrämjande etablering.  

ESF-projektet Hälsofrämjande etablering är ett nationellt metodutvecklingsprojekt som syftar 
till att genom deltagararbete hitta metoder och arbetssätt för att tidigare än idag identifiera 
ohälsa och/eller funktionsnedsättningar hos nyanlända individer. Projektägare är SKR, och 
har tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan bildad ett projektkansli som 
ska leda det nationella projektet framåt. Vidare finns sex delområden som arbetar inom 
projektet; Umeå, Gävle, Eskilstuna, Nacka/Värmdö, Växjö och Malmö. Vårt lokala delprojekt 
i Växjö arbetar gentemot kommunerna i östra Kronobergs län, Växjö, Alvesta, Lessebo, 
Tingsryd och Uppvidinge. Lokal projektägare är Växjö kommun. Medfinansiering sker dels 
från Arbetsförmedlingen motsvarande en heltidstjänst av en arbetsförmedlare samt från 
Samordningsförbundet Värend motsvarande en heltidstjänst koordinator. I projektet arbetar 
idag en projektledare, 2 koordinatorer, 1 arbetsförmedlare och en projektekonom på 25%.  

Delprojektet testar ett arbetssätt som koordinator med särskild fokus på samordning av 
etableringsprocessen med fokus på att identifiera, stötta i att få ohälsa/funktionsnedsättning 
utrett samt omhändertaget av rätt instans.  

Projektmålen är satta för hela projektperioden och är inte uppdelade per år.   

Mål Måluppfyllelse Kommentar 
20% av deltagarna i 
arbete/studier efter 
projektavslut 

Uppfyllt Statistiken till och med 
december månad visar 21% 
i arbete/studier efter avslut i 
projektet.  

100% av deltagarna som 
tagit del av insatser i 
projektet ska göra mätbara 
stegförflyttningar 

Uppfyllt Samtliga deltagare som 
blivit inskrivna i projektet 
har fått en mer 
individanpassad planering 
utifrån sina förutsättningar. 
Dock är stegförflyttningar 
svåra att mäta i statistik men 
via ärendegenomgångar ses 
tydliga stegförflyttningar, 
exempelvis avancemang 
inom SFI-kursen. 

80% av deltagarna ska 
uppleva ökad egenmakt 

Ej mätbart i dagsläget  Mätverktyg från utvärderare 
var en användbart. Ny 
metod används därför under 
mars-juni månad av 
kommunikationsstödjare på 
modersmål.  
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Statistik till och med december 2019 

Antal deltagare fördelat per kommun och kön. 

Kommun 
Antal  

deltagare Kvinnor Män 
med 

ekonomiskt 
bistånd 

Alvesta 9 5 4 2 
Lessebo 9 6 3 1 
Tingsryd 4 1 3 1 
Uppvidinge 9 3 6 1 
Växjö 33 22 11 2 

Summa 64 37 27 7 
 

Antal avslutade deltagare per kommun och avslutsorsak. 

Kommun 
Totalt antal 
avslutade Arbete Studier Arbetsmarknads- 

utbildning 
Projekt 

fullföljt* 
Ej påverkbara 

** 
Annan 

*** 

Alvesta 5 2 1       2 
Lessebo 3         1 2 
Tingsryd 0             
Uppvidinge 7         5 2 
Växjö 9 1 1       7 

Summa 24 3 2 0 0 6 13 

Andel   12,5% 8,3% 0,0% 0,0% 25,0% 54,2% 
* personer som varit inskrivna hela sin beslutsperiod, och återgår till anvisaren 
** personer som avslutas på grund av sjukskrivning, föräldraledighet eller flyttat. 
*** personer som går tillbaka till uppdragsgivaren, egen begäran, med mera. 

 



Sida 3 av 3 
 

Klicka eller tryck här för att ange datum. 
 

Ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting │ Försäkringskassan 
 Arbetsförmedlingen │ Kommun eller region    

Avrapportering 1 – avser perioden september 2019-
januari 2020. 
Utökad målgrupp för Hälsofrämjande etablering 

Projektet utökad målgrupp av Hälsofrämjande etablering drivs i nära samverkan med ESF-
projektet Hälsofrämjande etablering och tillkom då parterna uttryckt att det finns ett behov av 
att utöka målgruppen så stöd erbjuds fler individer i behov av det stöd som erbjuds av en 
koordinator. Satsningen med utökad målgrupp finansieras av Samordningsförbundet Värend 
men drivs av Växjö kommun och projektenhet Kronoberg. Projektet arbetar utifrån samma 
principer som ESF-projektet Hälsofrämjande etablering men målgruppen är följande: 

1. Deltagare i etableringsuppdraget 18-64 år med eventuell ohälsa och/eller 
funktionsnedsättning. 

2. Andra nyanlända som ej omfattas av etableringsuppdraget med eventuell ohälsa (I 
Region Kronobergs kompetensförsörjningsstrategi lyfts fram att även nyanlända som 
inte omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag i ett tidigt stadie behöver få 
kontakt med kommunen och Arbetsförmedlingen för att snabbt sätta igång och 
underlätta etableringsprocessen.) 

3. Långtidsarbetslösa med eventuell ohälsa som tidigare tillhört målgrupp 1 eller 2. 

Styrgrupp är styrelsen för Samordningsförbundet Värend. Projektet startade upp i september 
2019 och består av projektledare samt två koordinatorer. Antalet deltagare som projektet har 
nått är totalt 16 stycken, varav 9 kvinnor och 7 män. 8 av dessa (5 kvinnor och 3 män) har 
även redovisats i ESF-projektet, då målgruppen överbryggar varandra på punkt 1.  Ingen 
deltagare har avslutats ännu.  

Antalet inskrivna deltagare fördelat på kommun och kön 2020-02-06.  

Kommun 
Antal  

deltagare Kvinnor Män 
med 

ekonomiskt 
bistånd 

Alvesta     
Lessebo 4 2 2 2 
Tingsryd 1 1  1 
Uppvidinge 3 2 1 1 
Växjö 8 4 4 1 

Summa 16 9 7 5 
 

 


