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 Asyl       Integration och laglig migration       Återvändande     

Annan finansiering
Projektet kan under inga omständigheter få ersättning från Europeiska unionens budget för samma kostnader avseende samma
aktiviteter mer än en gång. Projektet får inte heller drivas med vinstsyfte eller gå med vinst. Med vinst avses att de totala intäkterna
plus medfinansiering från AMIF är större än de stödberättigande kostnaderna i projektet. Har projektet ansökt om medfinansiering från
annan EU-fond eller finansiär?

 Ja       Nej     
Om ja, ange vilken EU-fond, finansiär och beslut för ansökan:

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     

Intäkter
Kommer projektet generera intäkter?

 Ja, beskriv vilken typ av intäkter som projektet kommer att generera       Nej     

Sökande
Stödmottagare
Tingsryds kommun
Postadress
Box 88

Postnummer och ort
36222 Tingsryd

Besöksadress (gata och ort) Webbsida

Organisationsform
Lokala offentliga organ

Organisationsnummer
212000-0621

Kontonummer
982-4251

Behörig firmatecknare
Mikael Jeansson

Telefon/mobiltelefon
0477-44100

Mejladress
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Kontaktperson för projektet
Projektledare (för och efternamn)
Rebecca Elmforsen

Befattning
Avdelningschef

Telefon/mobiltelefon
0470-44310

E-postadress
rebecca.elmforsen@tingsryd.se

    
Projektledare (för och efternamn)
Louise Holm

Befattning
Enhetschef

Telefon/mobiltelefon
0477 44210

E-postadress
louise.holm@tingsryd.se

Kontaktperson ekonomi
Ansvarig för ekonomhanteringen (för och efternamn)
Jonna Schippert

Befattning
Ekonom

Telefon/mobiltelefon
0477 44132

E-postadress
jonna.schippert@tingsryd.se

Projektets koppling till de specifika och nationella målen för fonden
Inom respektive nationellt mål i det nationella programmet finns prioriterade finansieringar (en eller flera)
formulerade med exempel på insatser. I er ansökan ska ni ange vilken finansierad prioritering ni avser
bedriva er verksamhet inom.

Markera nedan inom vilket nationellt mål som projektet kommer att arbeta inom samt inom vilken prioriterad
finansiering. För vägledning se Om Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)

Specifikt mål 2 – Integration och laglig migration
Nationellt mål 2: Integration

Artikel 9. Se vidare i det nationella programmet sidorna 15-16.

Prioriterad finansiering

• 1. Utveckla åtgärder som påskyndar och främjar tillträde till arbetsmarknaden för att öka sysselsätt
ningsgraden hos tredjelandsmedborgare. För detta kommer till exempel följande åtgärder att
genomföras: kompetensutveckling, förberedande arbetsmarknadsaktiviteter, tillgång till sociala
och professionella nätverk, utveckling av metoder för att identifiera och validera utländsk utbildning
och arbetslivserfarenhet genom till exempel samverkan mellan olika myndigheter och mellan
myndigheter och näringsliv. Prioriteringen kommer att omfatta utveckling av processer och
arbetsmetoder som utveckling av befintliga självskattningsverktyg inom olika yrken och att utveckla
bedömningsverktyg.

• 5. Utveckla hälsorelaterade åtgärder för att förebygga och motverka hälsoproblem som hinder
för arbete. Planerade åtgärder kommer omfatta att till exempel utveckla hälsosamtal, arbetsförb
eredande insatser och studier relaterat till hälsoproblem hos tredjelandsmedborgare.

Målgrupp
AMIF medfinansierar insatser som riktar sig till målgrupperna nedan. Personerna inom dessa målgrupper
ska därför vara i fokus när ni planerar och genomför ert projekt. Funktionen för fonderna kommer löpande
att följa upp att dessa personer har gynnats av insatserna. Projektet behöver ta fram en metod för att
säkerhetsställa och dokumentera att de personer som projektet arbetar gentemot överensstämmer med
målgrupperna i AMIF.

Tredjelandsmedborgare anses i AMIF:s mening även omfatta statslösa personer och personer med icke
fastställd nationalitet.
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EU-medborgare är inte en målgrupp för AMIF. Personer som har dubbelt medborgarskap, varav ett EU-
medborgarskap, ingår inte i kategorin tredjelandsmedborgare.

Markera den målgrupp eller de målgrupper som projektet vänder sig till:

• Tredjelandsmedborgare som är lagligen bosatta i en medlemsstat eller som i förekommande fall
håller på att förvärva laglig bosättning i en medlemsstat.

Projektets arbete med målgrupp och deltagare i projekt
Arbete med målgrupp
Tydliggör på vilket sätt ovan angivna målgrupp eller målgrupper kommer att gynnas av projektet. Tänk på
att begreppet målgrupp endast är applicerbart på tredjelandsmedborgare som har en status i enlighet med
de klassificeringar som beskrivits ovan. I beskrivningen ska ni beakta hur projektet kommer att arbeta med
jämställdhet.

Arbete med deltagare i projekt
Med deltagare avses här personer som deltar i projektaktiviteter men som inte är tredjelandsmedborgare.
Till exempel anställda inom offentlig verksamhet eller inom frivilligsektorn.

Beskriv:
• Hur projektet avser gynna målgruppen.
• Om och hur målgruppen kommer att delta i projektet.
• Metod som kommer att tillämpas för att identifiera och verifiera målgruppen projektet ska arbeta

gentemot.
• Vilka deltagare som kommer att delta i projektet och hur deras medverkan leder till att målgruppen

gynnas.
• Hur projektet kommer arbeta med jämställdhet.

Målgrupp i projektet:
Tredjelandsmedborgare som är lagligen bosatta i Sverige eller som i förekommande fall håller
på att förvärva lagliga bosättning i Sverige. Tillika har man ännu inte har fått svenskt medborgarskap.

Hur projektet avser gynna målgruppen:
Projektet innehåller satsningar olika områden där vi idag inte har lämpliga insatser. Sammantaget
förväntas fler individer uppnå självförsörjning genom ökad sysselsättning och förbättrade studieresultat.
Jämställdheten ska ökas genom att ett särskilt lägga fokus vid att kvinnor får rätt insatser. Den upplevda
egenmakten över sin situation ska öka. Projektet ska arbeta utifrån Antonovskys vedertagna teori om
KASAM - känsla av sammanhang.
Personer i målgruppen som har fysisk eller psykisk ohälsa
behöver få ett samverkande stöd för att komma framåt i sin utveckling. Projektet ska säkerställa att
TLM har tillräckliga kunskaper om arbetsmarknad och jobbmöjligheter för att kunna göra medvetna val.
Målgruppen ska få tillgång till ett personligt professionellt nätverk, som för framåt mot arbete eller studier.
Projektet ska se till att TLM får sina första kontakter med en framtida möjlig arbetsgivare.
En rejäl satsning på ökade digitala kunskaper kommer att bli avgörande för att klara sin vardag, komma i
sysselsättning, förbättra sitt hälsoläge och få mer kontakt med civilsamhället. De ska vid behov delta i
Boskola i samverkan med Tingsrydsbostäder AB.
Målgruppen ska även kunna ta sina första steg mot att få körkort för personbil. De TLM som är föräldrar ska
stärkas i sin roll och få mer kunskap om samhällets förväntningar på föräldraskap.

Om och hur målgruppen kommer att delta i projektet:
Målgruppens aktiva deltagande är central för att projektet ska fungera. Ett aktivt fysiskt och digitalt
deltagande
på SFI, på Individ- och familjeomsorgen, på Stationen och i hemmiljön är avgörande. Varje person som
deltar i urvalet ur målgruppen kommer även att vid olika tillfällen befinna sig på arbetsplatser och på träffar
med civilsamhället. Projektet ska skapa insatser som fyller ut en planering på 40 timmar/vecka genom
aktiviteter och självstudier.
Projektet kommer i stor utsträckning att använda sig av digitala möjligheter. Var man bor geografiskt ska
inte vara en begränsning.
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Stationen kommer att erbjuda Ipads till utlån för TLM som saknar fullgod tekniskt utrustning, så att man till
exempel kan följa ett webbinar via
Arbetsförmedlingens kanal eller studera från hemmet. Alla aktiviteter och alla insatser i projektet syftar till
att direkt eller indirekt möjliggöra ett ökat aktivt
deltagandet i integrationen för målgruppen.

Metod som kommer att tillämpas för att identifiera och verifiera målgruppen projektet ska arbeta gentemot:
Projektteamet kommer för varje individ av de 100 i projektet att tillsammans med Arbetsförmedlingen
säkerställa att de tillhör målgruppen. De 100 personerna har uppehållstillstånd, är folkbokförda och är inte
asylsökande. Ej heller svenska medborgare. Arbetsförmedlingen har tillgång till dessa uppgifter via sitt AIS-
system som uppdateras mot Migrationsverkets databas.
Impuls eller förfrågan kring ny person till projektet kan komma från socialsekreterare i ekonomiskt bistånd,
från arbetsförmedlare, från annan funktion i arbetsmarknadsenheten, från SFI-lärare eller i slutänden
personen själv. I samverkan med Arbetsförmedlingen säkerställs att de 100 TLM som skrivs in i projektet
tillhör målgruppen. Vid inskrivning kontrolleras att personerna har Uppehållstillståndskort.
Vid samtliga utbildningstillfällen och andra aktiviteter förs deltagarlistor, som utgör underlag för projektets
egen administration och måluppfyllelse, samt för att kontinuerligt kunna användas som underlag för
utvärderare och för att berätta för Funktionerna för fonderna hur arbetet fortlöper och att projektet håller god
kontroll vad gäller målgruppstillhörighet.
Dessa listor förvaras och arkiveras av projektteamet i enlighet med AMIFs och Tingsryds kommuns
riktlinjer.
Personerna skriver på ett samtycke särskilt anpassat för projektet. Legitimation (Uppehållstillståndskort)
ska uppvisas vid minsta tveksamhet kring individens identitet.
Då projektet endast är till för 100 utvalda personer som är TLM finns inga aktiviteter för en "allmänhet" eller
andra personer i målgruppen. Projektet kan därmed garantera att fondmedel inte används på felaktigt sätt.
Se vidare beskrivning i avsnittet om Arbetsförmedlingen under "Projekt och samarbetspartner".

Deltagare som kommer att delta i projektet och hur detta leder till att målgruppen gynnas:
1) Arbetsgivare
Kommunen har idag ett gott samarbete med företagen i kommunen där näringslivskontoret,
vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten har viktiga funktioner.
I detta projekt vill vi fördjupa samarbetet med vissa företag. Gärna de som anger att de har
rekryteringsbehov, men också de som arbetar i branscher där det är i framtiden kan bli aktuellt med
rekrytering. Ett i projektet utökat samarbete med företag i kommunen sker utifrån tre principer:
A. Fördjupat arbete i jobbspår - skapande av "jobbspåret för lågutbildade"
B. Tillgänglighet från kommunens och målgruppens sida
C. Matchning mot "mjuka värden"
Under våren 2019 genomförde Delegationen för unga och nyanlända i arbete (DUA) och Tingsryds
kommuns näringslivskontor en
företagsnätverksträff tillsammans med Vi företagare och lokala arbetsgivare, där temat var rekrytering
av nyanlända. Vi bedömer därför att många företag har nåtts av informationen om möjligheten att
samverka i jobbspår för att täcka sitt kompetensbehov. Flera arbetsgivare har i uppföljningsenkät uttryckt
intresse av att få fördjupat stöd och ha tätare kontakt med Tingsryds kommun.
Tillsammans med arbetsgivarna vill projektet hitta en lokal variant på de lunchträffar somTrollhättan stad
och Borås stad har arbetat med.
Det är en fördel att möten sker på dagtid och då gärna direkt på arbetsplatsen.
Det ger en tidsbesparing åt personal på en arbetsplats och ger möjligheter för TLM att få "komma innanför
väggarna".
Projektet ska ha som metod att tillsammans med arbetsgivare anordna speeddejting, där företag kan träffa
TLM
och få en uppfattning om det är en person man vill satsa på och om man då också vill vara delaktig i den
personens sammanhållna planering och utveckling. I enlighet med vår DUA-överenskommelse blir ett tätt
samarbete med lokala företag en
grundbult i att skapa ett nytt jobbspår med fokus på lågutbildade TLM.
Arbetsgivarna har inget särskilt stöd idag från kommunen eller arbetsgivarna i att ta emot och introducera
praktikanter eller i kontakten med TLM. Projkektet vill därför tillföra en resurs i form av funktionen
Brobyggare - en person som utgår från företagens behov och underlättar i möten med målgruppen.
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Vi vill erbjuda företag utbildning i handledning, att få vara med och
utforma jobbspår, att få påverka innehållet i respektive elevs studier utifrån ett tänkt mål. Arbetsgivaren
erbjuds att närvara på SFI-undervisning och att få vara delaktiga i att utveckla de arbetsförberedande
kurserna som kommunen arrangerar.
Med utgångspunkt för hur Arbetsförmedlingen arbetar idag med riktade rekryteringsutbildningar gentemot
företag så ser vi också stora möjligheter att tillsammans kunna erbjuda företag kompletta lösningar i mötet
med TLM. Projektet ska särskilt lägga resurser på introduktion och uppföljning av praktik och hjälpa
arbetsgivarna med upplägg för att underlätta att de kan anställa in TLM.
Sammantaget kommer detta att gynna målgruppen som står längre från arbete, i synnerhet de med lägre
skolbakgrund och som har en yrkesbakgrund som annars kan vara svår att beskriva utifrån svenska
förhållande.

2) Föreningar
Tingsryds kommun har ett rikt föreningsliv med många eldsjälar. Forskning visar att det i många fall är svårt
för utrikes födda att komma in i och trivas i en traditionell förening, eftersom man saknar kunskap om hur
de fungerar och vad som förväntas av en ny medlem.
Projektet ska därför identifiera föreningsaktiva som tidigare har varit TLM så att dessa kan introducera nya
TLM.
TLM deltar inte heller i tillfredsställande grad i traditionella offentliga händelser firanden som midsommar,
nationaldag, marknader, hembygdsdagar etc. Projektet ska i sitt kommunikationsarbete koordinera
deltagare till aktiviteter i närområdet.
Projektet ska i samverkan med Utvecklingsförvaltningen (Kultur och Fritid) fördjupa samarbetet och
möjliggöra för föreningar att kunna presentera sig för gruppen
TLM, till exempel på Vuxenutbildningen eller på Stationen, så att ett intresse uppstår.
Föreningslivet är en central del för integrationen, eftersom dem möjliggör naturliga möten mellan svenska
medborgare och TLM och därmed språkutvecklingen per automatik. Inte minst kan idrottsföreningar hjälpa
målgruppen med
friskvård och motion.

3) Offentliganställda
Som anställd i Tingsryds kommun har man ett särskilt ansvar att bidra till integrationen. Projektet ska
involvera övriga förvaltningar i kommunen att ta emot studiebesök, hålla workshops, ta emot praktikanter
eller att ta emot en TLM på lunchfika.

4) Civilsamhälle övrigt
Projektet ska särskilt försöka att få med "ambassadörer" i projektorganisationen. Vi vill hitta föregångare.
Personer
som är, eller har varit, TLM och som har tagit sig ut i arbetslivet. Dessa antas besitta förmåga att inspirera
målgruppen och även vara en källa till kunskap om kulturskillnader och vad man får och inte får göra i olika
sammanhang.
Projektet ska involvera de officiella "Tingsrydsambassadörerna", som varje år utses i kommunen. Här
återfinns såväl företagsledare som aktiva idrottsstjärnor, som vi ur kommunikationssynpunkt tror kan lyfta
vårt integrationsarbete. Projektets ambition är att få med dessa personer i en fokusgrupp och i övrigt
metodarbete.
Kommunen välkomnar alla initiativ och engagemang som syftar till att öka integrationen. Projektet kommer
att stötta volontärverksamhet, där vi erbjuder utbildningar, matchning mot fikakompisar, utökat fadderskap
och språkcafé öppet för privatpersoner i Tingsryds kommun.
Privatpersoner som är intresserade ska erbjudas att dela med sig av relevanta kunskaper och erfarenheter
i utbildningsinsatserna för TLM.

Hur projektet kommer arbeta med jämställdhet:
Projektet har en uttalad 50%-målsättning, där minst hälften av insatserna i projektet ska rikta sig till
kvinnor. Den samhällsinformation som erbjuds vid alla aktiviteter bygger på mänskliga rättigheter och
barnkonventionen. Projektet kommer att dra nytta av den som medarbetare i Tingsryds kommun redan har
vad gäller
att anordna föräldrakurser, till exempel i projektet "Pappa kom hem!", som nyligen avslutades. Projektledare
i vårt pågående projekt "Kvinnor kan!" har universitetsutbildning i mångfalds- och jämställdhetsfrågor och
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kommer att vara ett bollplank för projektet. Projektet ska även lyfta och utgå från den undersökning som
gjorts av World Value Suvey. Närmare bestämt den karta som identifierar Sverige som ett ytterlighetsland
vad gäller individualism och sekularitet. I dialogform och i övningar berörs vilka
svårigheter och möjligheter detta innebär när man kommer från en kultur där religion och traditionella
värderingar är mer naturligt. Projektet ska noga skilja på sedvänja, rådande normer, och lag i
kommunikationen.
Fokus är på vad man får och inte får lov att göra i Sverige, och vad som förväntas
av TLM av Sveriges invånare. TLM ska lära känna "svenska" värderingar, men kopplat till en universell
kontext av mänskliga rättigheter. Innehållet útformas utifrån rekommendationer i Länsstyrelsens
återrapportering av regeringens uppdrag om översyn av samhällsorientering för nyanlända (2018).
Projektet kommer att arbeta utifrån horisontella principer och samtliga projektmedarbetare kommer att
utbildas i
detta om man inte har relevanta kunskaper sedan tidigare. Uppfölining sker tillsammans med utvärderare
successivt under projektets gång.

Sammanfattning av projektet
Sammanfattningen ska kunna användas när projektet presenteras för externa aktörer. Den ska därför
vara skriven så att en extern aktör lätt kan förstå vad projektet handlar om och förväntas leda till. Tänk
på att texterna kan komma att publiceras på Migrationsverkets webbplats om ansökan blir beviljad.
Sammanfattningen ska göras på både svenska och engelska.

Beskriv bakgrund, syfte, mål och förväntade resultat av projektet i sammanfattningen
Sammanfattning svenska
"Tillsammans i Tingsryds kommun" är ett treårigt projekt som ska föra 100 långtidsarbetslösa
tredjelandsmedborgare närmare arbetsmarknad eller studier. Projektet ska utveckla åtta (8) metoder. Inom
ramen för en sammanhållen planering sker en satsning på arbetsmarknadskunskap, körkortsintroduktion,
utökad samhällsinformation, hälsokommunikation, föräldrakurser och digital kompetens som komplement
till SFI. Med hjälp av en anställd Brobyggare utmanar projektet företag, föreningar och civilsamhälle att
möta
målgruppen på sin egen arbetsplats eller i sin vardag.
Stationen, som är ett nytt arbetsmarknadscenter, ska
vara en självklar central samlingsplats. Utökad samverkan ska mynna ut i nya jobbspår för
lågutbildade kopplat till lokala företags behov.
Sammanfattning engelska
"Together in the Municipality of Tingsryd" is a three-year project that will bring 100 long-term unemployed
third-country nationals closer to the labor market or studies. The project will develop eight (8) methods.
Within the framework of coherent planning, investments are made in labor market knowledge, driver's
license introduction, expanded community information, health communication, parenting courses and
digital skills as a complement to SFI. With the help of an employee Bridge builder, the project challenges
companies, associations and civil society to meet
target group at their own workplace or in their everyday lives.
The station, which is a new labor market center, will
be an obvious central gathering place. Enhanced collaboration will lead to new job tracks
low-skilled people linked to the needs of local companies.

Bakgrunds- och behovsanalys
Ge en kort bakgrundsinformation till varför ni ansöker om medfinansiering från AMIF. Beskrivningen ska
vara konkret och tydligt utgå från er nuvarande situation (utgångsläge). Koppla även beskrivningen till det
nationella programmet för AMIF.

Beskriv:
• En bakgrunds- och behovsanalys för projektet.
• Om förstudier har genomförts för att kartlägga situationen, alternativt vad som tidigare har

genomförts inom området som har relevans för projektet.
• Vilket mervärde som projektet förväntas skapa i förhållande till utgångsläget.
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• Hur projektet kopplar till behov som beskrivs i det nationella programmet.
• Varför er organisation är bäst lämpad att genomföra projektet.
• Varför medfinansiering från AMIF är nödvändig för att genomföra projektet.
• Vilka utvecklingsaspekter och eventuella innovativa inslag som finns i projektet.

Bakgrunds- och behovsanalys och nuläge:
2015 tog Tingsryd, likt andra kommuner, ett stort ansvar för att ta emot ett ökat antal asylsökande flyktingar,
både vuxna och ensamkommande barn. Hela den dåvarande integrationsenheten i kommunen lade i
princip allt annat åt sidan och engagerades till att finna bostad åt alla och att kunna ta emot personer på ett
bra sätt. Man jobbade intensivt tillsammans med civilsamhället i form av föreningar och privatpersoner. Det
var en extrem situation för kommunen, men med gemensamma ansträngningar och god samverkan med
Migrationsverket lyckades man skapa ett värdigt mottagande av asylsökande.
Arbetsförmedlingen hade under motsvarande period huvudansvar för etableringen av nyanlända och för
att hålla ihop planeringen för dessa nya arbetssökande. Det fanns på Arbetsförmedlingens lokalkontor i
Tingsryd inga arbetsförmedlare som arbetade i etableringen, utan detta sköttes av en särskild avdelning
i Växjö. Därmed skedde tyvärr ingen större kunskapsöverföring eller kommunikation mellan parterna
vad beträffar TLM i etableringen, vilket in sin tur har gjort att kommunen än idag saknar rätt insatser för
målgruppen.
Kännetecknande för Tingsryd kommun är att vi under perioden 2015-2017 har haft ett stort mottagande.
Bland det högre i jämförelse med andra kommuner i Sverige vad gäller TLM i förhållande till övriga
kommunmedborgare. Många nyanlända har anvisats lägenhet eller valt att bosätta sig utanför centralorten
Tingsryd. Till exempel i Ryd, Konga, Urshult, Rävemåla och Linneryd. Bussförbindelserna in till
Tingsryd där kommunen har SFI-undervisning är inte alltid frekventa. Arbetsförmedlingen har ebjudit
arbetsmarknadsutbildningar inne i Växjö, vilket i sin tur kräver bussbyte. Det är svårt för TLM som är
föräldrar att kunna delta om man själv är beroende av barnomsorg. Detta har medfört att det är få TLM i
Tingsryds kommun som kan ta del av aktiviteter i Växjö.
Behovet av att ta körkort för TLM är därför stort. Dels för att många arbetsgivare kräver körkort, då man
arbetar i skift, dels för att överhuvudtaget kunna delta i aktiviteter som leder till ökad integration. Körskolor
som erbjuder studier på arabiska finns i Växjö och i Ronneby, men inte i vår kommun och på de två
övriga språken som TLM i vår kommun talar - dari och tigrinja. Dessa omständigheter försvårar ytterligare
integrationen för TLM.
Övergripande så genomförde Tingsryds kommun 2015-2017 även ett omfattande sparprogram kallat
"Hållbar ekonomi" med besparingar inom samtliga förvaltningar. Hög investeringstakt och ökad låneskuld,
krympande resultatnivå med budgetunderskott i verksamheten och beroende av tillfälliga engångsintäkter
för klara kommunallagens balanskrav samt en långvarig befolkningsminskning har gjort att Tingsryds
kommun inte på ett tillfredsställande sätt når upp till fullmäktiges mål om en stabil och långsiktigt hållbar
ekonomi och verksamhet.
Kommunens Vuxenutbildning erbjuder svenska för invandrare enligt skollagens krav. Vuxenutbildningen
erbjuder även utbildningar till undersköterska, elevassistent, grundläggande industri och barnskötare.

Dessa utbildningar har varit kopplade till kommunens lokala kompetensförsörjningsbehov. Man har goda
kontakter med teknikföretagen, men deras rekryteringsbehov har hela tiden varit större än vad antalet
möjliga utbildningsplatser kan medge.
Många TLM har endast SFI-undervisning och samhällsorientering i sin heltidsplanering från
Arbetsförmedlingen. I övrigt är det tänkt att självstudier i svenska bedrivas, vilket är orealistiskt då många
saknar studievana. Tingsryd kommun har och har inte haft resurser att tillhandahålla elevhälsa och/
eller specialpedagogik utifrån ohälsa eller funktionsnedsättningar. Vi vet att det är ytterst få TLM som får
funktionsnedsättningskod registrerad på Arbetsförmedlingen och att mörkertalet är stort i målgruppen.
Det är rimligt att anta att ett stort antal elever har dålig progression i undervisningen på grund av ohälsa.
Kommunen har traditionellt trätt in med egna arbetsmarknadsinsatser för sina invånare först i ett läge när
personerna har varit i behov av försörjningsstöd.Tingsryds kommun har via sin arbetsmarknadsenhet i
första hand kunnat erbjuda praktisk arbetsträning med coachning utifrån det perspektivet. Verksamheten
har haft en inriktning för personer med rehabbehov, socialt utanförskap, psykisk ohälsa eller missbruk.
Kommunen har däremot inte varit rustad för att möta den nya gruppen arbetssökande TLM där personer
behöver olika lång tid på sig att lära sig svenska. Vi ser nu att de övriga 25 timmarna i veckoplaneringen
utöver SFI bättre skulle användas till kompletterande utbildningar/kortkurser för att täcka behoven
som anges i inventeringen ovan. Vi behöver också sätta individens egen resa i fokus genom att skapa
sammanhållna planeringar.
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Under våren 2018 valde kommunen att omorganisera hela förvaltningen för Arbete och lärande
(Arbetsmarknadsfunktioner plus Vuxenutbildningen). Förbättringar har gjorts på arbetsmarknadsenheten
som har lett till ökad tydlighet kring uppdraget och man har breddat sina samverkansformer. Prioriteringen
har legat där, vilket har gjort att integrationsenheten (som är tänkt att jobba med personer under
etableringsfasen) har fått vänta tills våren 2019 med att ändra sitt arbetssätt.
I augusti 2019 skedde en ökning på 33% av deltagare till Jobb- och utvecklingsgarantin och ungefär
samma siffra till Ungdomsgarantin, jämfört med samma tid 2018. Trots rådande högkonjunktur. Slutsatsen
är att ökningen uteslutande består av arbetssökande TLM som nu har fullgjort sin tid i etableringen och
därmed begreppsmässigt snart slutar att betraktas som nyanlända och räknas in i den ökande gruppen
långtidsarbetslösa. De riskerar att fastna i långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd.
Samtidigt sker en (förväntad) minskning av personer som skrivs in i Arbetsförmedlingens
etableringsprogram 2019 jämfört med föregående år.
Grundproblem som medför otillräcklig integration för målgruppen:
- Brist på möjligheter att öva upp sin muntliga svenska. Målgruppen upplever att det är mycket svårt att få
kontakt och bygga relationer med inrikesfödda.
- Otillräckliga kunskaper om arbetsmarknad för att kunna sätta upp realistiska mål mot studier och yrkesval
- För låga kunskaper i digitala system, appar, "Mina Sidor" etc i myndighetssystem och för vardagsekonomi
- Diffus ohälsa som påverkan inlärning och integration negativt. Man känner sig inte trygg med att berätta
om sin ohälsa, då man tror att det får negativa konsekvenser
- Otillräckliga resurser och kunskap för att identifiera ohälsa och planera och samordna aktiviteter utifrån
denna ohälsa i samråd med vårdcentralerna.
- Det finns en avsaknad av kunskap om mänskliga rättigheter, Barnkonventionen och samhällets krav på
föräldrarollen, som gör att många TLM har svårigheter att fullfölja sitt föräldraskap utifrån vad som förväntas
utifrån svensk lagstiftning och skolornas krav.
- Otillräcklig information om vilka målgruppen är för arbetsgivare och civilsamhälle. Vi har många nya
invånare i kommunen, men inrikes födda har inte fått information om konflikterna bakom flykten, ländernas
historia, seder och bruk, traditionella värderingar. Det finns inte ett naturligt sätt att träffas på och lära känna
TLM.
- Ingen handledning eller stöttning för att kunna erbjuda handledning vid introduktion vid till exempel
arbetsplatser eller föreningsträffar
- Otillräcklig handledning/uppföljning under det första halvåret. Detta kan även gälla arbeten för TLM som
har förmedlats via bemanningsföretag.
- TLM saknar ofta förförståelse för vad som krävs för att kunna arbeta, kunskap om regler och arbetsrätt
och känner inte till de sociala koderna på arbetsplatsen
- Det saknar en röd tråd, en samlad utbildningsplan utifrån arbetsgivares behov där kommunen backar upp,
som gör att målgruppen blir anställningsbar i hållbara anställningar.
- Ofullständig matchning, som inte tar hänsyn till det arbetsgivarna efterfrågar mest - personliga
egenskaper och mjuka värden.

Förstudier och tidigare erfarenheter/kartläggningar:
Tingsryds kommun har, tillsammans med Arbetsförmedlingen, de senaste två åren varit en aktiv part i
ESF-projektet "Etableringssamverkan Kronoberg". Kommunen har i detta projekt haft tillgång till en
koordinator
som har kartlagt nyanlända TLM på SFI och utifrån personernas behov förstärkt den personliga
planeringen, koordinerat insatser och medverkat till att ett större antal personer har kommit i arbete
eller studier. Framgångsfaktorer har varit den personliga relationen som byggs upp mellan koordinator
och arbetssökande i kombination med att koordinatorn även har lärt känna kommunens medarbetare
och chefer, samt lokala arbetsgivare. Detta arbetssätt ska prägla projektet som helhet.
Tingsryds kommun deltar också i det nationella ESF-projektet "Hälsofrämjande Etablering", som fokuserar
på ohälsa hos TLM i etableringen och arbetar med samverkan. Dessa kunskaper och arbetssättet ska
anammas i projektet.

Kommunen har dragit lärdomar vad gäller jämställdhet av projektet "Väninna till väninna" 2018, där vi
vägledde
kvinnor som är TLM i grupp. Även "Pappa kom hem" har genomfört föräldrakurs för män. Sedan januari
2019 är kommunen även projektägare till "Kvinnor kan i Tingsryds kommun!", med medel från TIllväxtverket
för att med riktade resurser under ett års tid intensivt arbeta med en grupp kvinnor som är TLM för
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att de ska kunna bli självförsörjande. Projektet avslutas 2020-04-30. Projektledaren där har
universitetsutbildning i jämställhets- och
mångfaldsfrågor. Vi har tagit del av slutsatser på från spridningskonferensen på "Projekt Miriam", som ESF
stod bakom.
har inför projektansökan varit i kontakt med flera andra kommuner i Sverige för att inhämta kunskap om
metoder som lämpar sig för arbetsgivare. Bland annat Borås kommun, Arboga kommun, Filipstads
kommun, Sunne kommun, Åre kommun och Hedemora kommun. Idéer till projektet kommer från den
modell som brukar kallas "Oskarshamnsmodellen"
med mjukmatchning, samt Trollhättan stads nätverkssatsning Double Cup.
Det är dessa erfarenheter och metoder som vi nu vill vidareutveckla.

Mervärde som projektet förväntas skapa:
Om fler vuxna TLM kommer in i sysselsättning eller studier blir det positiva ringar på vattnet i form av
föräldrar som blir bra förebilder för sina barn, att kunskapen om att jobba i Sverige förs över till landsmän i
gruppen och att förebilder skapas.
Projektet kan också konstatera att någon eller några inte står till arbetsmarknadens förfogande. En
utmaning blir då att hitta alternativ sysselsättning till dessa, som inte innebär lönearbete. Det kan leda till
utvecklande frågor som hur integration skapas när vi inte har tillgång tillgång till fikarum på arbetsplatser?
Som nämns i avsnittet om resultat och effekter så ska Tingsryd kommun ha stärkt sin förmåga
att planera och följa individen genom integrationsprocessen, bland annat genom tydligare strukturer
och rutiner för dokumentation och kunskapsöverföring. Brobyggarrollen är införd som en naturlig del i
integrationsarbetet. Kunskapen om fysisk och psykisk ohälsa hos TLM med koppling till flykt/migration har
ökat i kommunen och man planerar och agerar utifrån dessa aspekter. Projektet kan även ha bidragit till att
integration betraktas som en gemensam angelägenhet för alla kommuninvånare, såväl professionellt som
privat.

Koppling till behov i nationella programmet:
Projektet går i samklang med de flesta, om inte alla, intentioner i Regeringens integrationspolitik och vad
som beskrivs i det nationella programmet.
Tyngden i projektet ligger vid att utvärdera, vidareutveckla och förfina de metoder som kommunen känner
till genom egna erfarenheter eller genom kunskap i andra projekt. Målgrupp och deltagare behöver inte
bara blir mer delaktiga i integrationen,
utan själva driva den aktivt och ha starkt inflytande över den.
Insatserna projektet leder till effektiv integration av legala TLM. Projektet syftar till att alla TLM i urvalet ska
ha sysselsättning, helst förvärvsarbete. Projektet vill skapa insatser som ger förbättrade studieresultat,
särskilt för unga. Projektet vill hjälpa till att bryta upp den segregation som invånare i kommunen upplever
i bostadsområden i kommunen och den främlingsrädsla som har getts uttryck för i Tingsryds kommuns
Trygghetsmätning 2019. Vi vill fortsätta att verka för ökad jämställdhet genom att främja åtgärder riktad
mot kvinnliga TLMs behov. Samtidigt är det av stor vikt att föra dessa samtal även med män, utifrån
familjernas struktur. Arbetssökande behövs "kläs på" med rätt arbetsförberedande åtgärder.

Lämplighet i egna organisationen/ kapacitet:
Tingsryd kommuns förvaltning Arbete och Lärande har, efter omorganisationen 2017/2018, en tydlig
styrning utifrån politikernas uppdrag. På chefsnivå finns samverkan mellan de olika förvaltningarna, som
även de är medvetna om integrationens utmaningar. Kommunen har god regional samverkan och nära
kontakter med Arbetsförmedlingen. Det finns ett gott samarbete mellan näringslivskontoret och lokala
företagsnätverk som Vi företagare och Svenskt näringsliv. Kommunen erfarenhet av att driva projekt.
Vi inviger nu i september 2019 en ny mötesplats, Stationshuset, som är centralt placerad med goda
busskommunikationer, för att samla mycket av aktiviteter som syftar till integration.

Medfinansiering från AMIF:
Tingsryds kommun kan tillhandahålla ekonomiska medel till projektet motsvarande två tjänster, en
heltidsanställd projektledare och en halvtidsanställd administratör. Vi söker medfinansiering för övrig
personal i teamet, samt övriga omkostnader för projektet.

Utvecklingspotentialer och nytänkande:
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Projektet ska jobba med att utveckla åtta metoder som stärker TLMs möjligheter. Några av dessa görs av
i varianter Tingsryds kommun idag och av andra kommuner, såsom kompletterande utbildningsinsatser,
jobbspår för lågutbildade och systematiska kartläggningar.
Projektet ska förfina och effektivisera detta.
Projektet ska tillföra dimensioner i kommunikationsarbetet via Storytelling (en idag oanvänd möjlighet att i
berättandets form motivera och inspirera). Extra resurs tillförs skärningspunkten mellan TLMs behov och
arbetsgivarens behov i form av brobyggarroll. Det är helt avgörande att satsa på denna funktion för att ta
fler TLM ut i arbete.0

Projektmål
Ni ska definiera följande typer av mål: övergripande mål, projektmål och delmål. Målen ska fokusera på
konkreta resultat som bidrar till de mål i AMIF:s nationella program som ni söker medfinansiering för.

Det övergripande målet ska nås först på lång sikt, alltså efter att projektet har avslutats. Projektmålet
ska nås på medellång sikt, vid projektperiodens slut. Delmålen ska nås på kort sikt, alltså under
projektperioden.

Målen beskriver vad som ska uppnås i projektet. De ska helst kunna formuleras i en mening och vara
SMARTa (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidsbestämda).

I den regionala utvecklingsstrategin "Gröna Kronoberg 2025" är målsättningen förbättrad matchning och fler
i arbete:
År 2025 ska sysselsättningsgraden för kvinnor och män i länet uppgå till minst 80 %. I den regionala
utvecklingsstrategin framställs att det finns ett tydligt samband mellan hälsa och sociala, ekonomiska samt
arbetsmässiga faktorer. En långdragen eller misslyckad etablering kan med stor sannolikhet innebära
isolering från samhället med en ökad risk för att hamna i utanförskap och ohälsa. Individer som ska
integreras i samhället behöver goda förutsättningar för att kunna lyckas med sin etablering.
I dagsläget finns inte tillräckligt med insatser för att kunna stärka upp integrationen och lyckas med
ovanstående målsättning.

Projektet tar sig an utmaningen att integrera de långtidsarbetslösa som inte fick rätt insatser från början,
med ett särskilt fokus på ohälsa och nollklassade, och hitta nya sätt som ger språkutveckling för de med låg
eller obefintlig progression.
Det finns inte tid att uppfinna och experimentera med nya metoder från grunden, utan projektets
karaktärska vara att ta tillvara det goda arbete som har gjorts i runt om i kommuner i Sverige och snarare
anpassa dem till lokala förhållanden i kommunen.
VI har en klar bild av vad vi behöver åstadkomma för att få en tydlighet från början i planeringen.
Projektmålen ska stå fast och vara SMART:a, men erfarenhetsvis kan kartan för verkligheten för
arbetsmarknad och migration snabbt ritas om utifrån beslut från regering och riksdag, vilket innebär att
vi ber om viss reservation för att mål kan komma att behöva ändras och eventuellt nya läggas till utifrån
förutsättningar vi inte vet idag.

Övergripande mål:
”Effektiva samverkansstrukturer med sammanhållna planeringar bidrar till ökad grad av egenförsörjning hos
målgruppen tredjelandsmedborgare i Tingsryds kommun”

Projektmål:
”Ökad sysselsättningsgrad och välbefinnande hos tredjelandsmedborgare i Tingsryds kommun”
Delmål:
"Stärkt arbetsmarknadskompetens hos målgruppen"
"Stärkt arbetssätt för ohälsa hos målgruppen"
"Stärkta muntliga språkkunskaper hos målgruppen"
"Stärkt interkulturell kunskap hos deltagare"

Förväntade resultat och effekter
Beskriv vilka resultat projektet ska ha uppnått när det är genomfört. Definiera det slutliga resultatet, det vill
säga det förväntade läget när samtliga aktiviteter är genomförda.
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Beskriv också de långsiktiga effekter projektet ska bidra till, kopplat till det övergripande målet. Här bör
framgå vilka förändringar projektet ska bidra till på sikt.

Effekter på kort sikt:
Den absolut viktigaste effekten som vi vill kunna se är att fler TLM har uppnått egen försörjning eller har
gjort markanta stegförflyttningar mot arbete eller studier.
Efter avslutat projekt förväntas TLM ha avsevärt mycket större kunskap om den lokala arbetsmarknaden
och är väl insatta i vilka jobbmöjligheter som finns på kort och på lång sikt. Det ska finnas ett flexibelt
"jobbspår för lågutbildade", som används och är väl förankrat hos målgrupp och deltagare. Målgruppen
förväntas på ett mer självständigt sätt än idag själv kunna forma sin framtid i kommunen och kunna göra
val kring arbete och studier som baseras på kunskap, känsla av sammanhang (KASAM) och erfarenhet.
Fler personer än idag har kommit ut i hållbara anställningar eller är på väg att utbilda sig till ett framtidsyrke.
Det egna ansvaret och kommunens ansvar i processen ska vara mycket tydligt för målgruppen och för
deltagare. De TLM som ingår i urvalet av 100 personer får även rollen som kunskapsbärare gentemot
landsmän. Genom att projektet fokusera på ett urval ur målgruppen och koordinera insatserna i
sammanhållen process förmedlar vi att vi vill att våra invånare ska lyckas genom att ge dem de bästa
förutsättningar och att det ska finnas tillgång till rättinsatser och stöd.
Projektet ska ha stärkt samverkan mellan myndighetsaktörer och agendan är ständigt uppdaterad och
löper i linje med politiska beslut på såväl lokal- som riksnivå. Projektet har skapat engagemang och
förståelse för varandras roller och det ses som en självklarhet att dokumentera och överföra kunskaper
kring individen. Ett aktivt arbete görs med att hjälpa personer att få bukt med ohälsa i samarbete med
vården och det jobbas även förebyggande med hälsokommunikation. Vid projektets slut bör reformer
i arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingens nya roll ha hunnit omsättas i konkreta privata
förmedlingstjänster inom kommunen och Tingsryds kommun har en god samverkan med dessa privata
utförare, eftersom det har varit en viktig prioritering för projektet Tillsammans
i Tingsryds kommun. Deltagare i form av arbetsgivare och civilsamhälle har hunnit få erfarenhet av att
ta emot TLM i sina ordinarie verksamheter och att de har byggt på sig kunskap till exempel i form av
studier om interkulturell kommunikation och om ökade kring våra nya invånare från Syrien, Afghanistan,
Eritrea och Somalia. Arbetsgivare och civilsamhälle är också involverade i arbetsförberande aktiviteter och
besöker Vuxenutbildning i syfte att bygga relationer och påverka elevernas utbildning. Arbetsgivare ska
uppleva att det har blivit enklare att anställa in kompetens från andra länder. Man ska kunna se att man
själv aktivt har fått definiera Jobbspår.

Effekter på lång sikt:
Den slutgiltiga och långsiktiga effekten av detta ser vi i företag kan göra stabila och fungerande
rekryteringar av TLM in praktik, som via arbetsmarknadsstöd successivt övergår till hållbara fasta
anställningar. Detta kan motverka det strukturella problem som finns idag där arbetsgivare söker utbildad
kompetens i ett kort perspektiv, vilket skapar en stress. Att då plocka in TLM ses som ett osäkert kort och
då avstår man hellre.
Tvärtom har projektet resulterat i att arbetsgivarna har kunskap om målgruppen och tillsammans
med kommunens funktioner kan "beställningar" göras som via jobbspår skapar en förutsägbarhet och
framförhållning för kommande rekryteringsbehov. Antalet personer som behöver försörjningsstöd har
generellt minskat, framförallt i gruppen TLM.
För de TLM som behöver stöd för att etablera sig mot arbete eller studier finns metoder, kompetens och
strukturer i kommunens regi och i samverkan med Arbetsförmedling, andra myndigheter och privata
utförare.
Stationshuset i sig är ett givet samlingscenter för arbetsförberedande aktiviteter och matchning mot
företag. Lokalerna är även basen där olika samverkansparter träffas för att bilda multikompetenta team
kring individer för att hålla ihop processer och planeringar. Lokalerna används frekvent för möten mellan
medborgare, arbetsgivare, föreningar och TLM för att bredda integrationen.

Projektets koppling till de gemensamma indikatorerna
EU mäter resultat genom gemensamma indikatorer. Här ska ni välja mot vilka gemensamma indikatorer
projektets resultat ska rapporteras. De indikatorer som är aktuella för ert projekt framgår i det nationella
programmet. Varje indikator är kopplad till ett specifikt mål.
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Uppge:
• Minst en av de gemensamma indikatorerna som projektets rapportering kopplas till.
• Utgångsvärde: Nuläge för indikatorn vid projektstart.
• Målvärde: Förväntat resultat för indikatorn vid projektslut.
• Viktigt att notera att en person enbart kan räknas en gång.

En beskrivning av indikatorerna hittar ni i det nationella programmets avsnitt 5.

Nedan väljer ni de gemensamma indikatorer som är kopplade till det specifika mål ni valt.
Indikator Antal/Procent Utgångsvärde Målvärde

Antal personer i målgruppen som fått stöd från fonden via
integrationsåtgärder inom ramen för nationella, lokala och
regionala strategier

Antal 0 100

Antal befintliga lokala, regionala och nationella politiska
ramar/åtgärder/verktyg för integration av tredjeland
smedborgare med deltagande av det civila samhället,
migrantgrupper samt andra relevanta intressenter, till följd
av de åtgärder som fått stöd från fonden

Antal 0 8

Indikatorer i projektet
En indikator är en variabel som används för att mäta definierat mål. Indikatorn ger information om en
utveckling eller förändring. Med hjälp av indikatorer följer ni upp ert projekt löpande och får en indikation på
om projektet är på rätt väg.

Här ska ni lista de indikatorer som mäter måluppfyllelsen av de projekt- och delmål som ni angett.
Indikatorerna ska vara mätbara inom projekttiden och kan vara både kvantitativa och kvalitativa.

I detta avsnitt ska ni också beskriva de gemensamma indikatorerna och hur de ska mätas.

Beskriv:
• 1-3 indikatorer per projekt- och delmål.
• Utgångsvärde och målvärde för respektive indikator.
• På vilket sätt respektive indikator ska mätas.
• På vilket sätt de gemensamma indikatorerna ska mätas.

Projektet ska använda självskattningsformulär och intervjuer med individerna i urvalet i målgruppen.
Dessa ska utformas så att de korrelerar med indikatorer och projekt- och delmål. "Mjuka" frågor kring
välbefinnande, upplevd delaktighet, makt att påverka sin situation etc kommer att ställas, tillsammans med
mätbara kvantitativa resultat. Det första mättillfället blir vid personens start i projektet och blir en del av
kartläggningen. Eftersom projektet riktar sig till en grupp som står långt ifrån arbetsmarknaden förväntas
kunskaperna vara låga.
Utvecklingen mäts kvartalsvis. Frågor kommer att ställas som indikerar om personen har utvecklat
kunskaper och förmåga. Vid individens avslut i projektet görs också en sammanfattande enkät/intervju som
liknar den som gjordes vid start, vilket gör att projektet kan säkerställa att en personlig utveckling har skett.

Övergripande mål:
”Ökad sysselsättningsgrad och välbefinnande hos tredjelandsmedborgare i Tingsryds kommun”

Indikatorer:
- Antal av de utvalda individerna i målgruppen som har fått anställning. Utgångsvärde: 0 Målvärde: 35
Verifikationskälla: registrering av anställning i samverkan med Arbetsförmedlingen.
- Antal av de utvalda individerna i målgruppen som har påbörjat reguljära studier eller
arbetsmarknadsutbildning. Utgångsvärde: 0 Målvärde: 15 Verifikationskälla: registrering av studier i
samverkan med Arbetsförmedlingen.
- Antal av de utvalda individerna i målgruppen som har tagit steg mot ökad integration genom utökad
formell och informell kompetens. Utgångsvärde: 0 Målvärde: 40 Verifikationskälla: intervju med varje individ
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- Antal av de utvalda individerna i målgruppen som upplever en skillnad i välbefinnande före och efter
deltagande i projektet. Utgångsvärde: 0 Målvärde: 80 Verifikationskälla: intervju med varje individ

Delmål:
"Stärkt arbetsmarknadskompetens hos målgruppen"
Indikatorer:
a) Antal av de utvalda individerna i målgruppen som har fått information om arbetsmarknadskunskap.
Utgångsvärde: 0 Målvärde: 100 Verifikationskälla: deltagarlistor
b) Antal deltagare (från företag) som i någon form har mött målgruppen. Utgångsvärde: 0 Målvärde: 50
Verifikationer: genomgång av dokumentation kring genomförda träffar/tillfällen.
c) Antal av de utvalda individerna i målgruppen som självständigt kan använda de vanligaste digitala
verktygen hos myndigheter och jobbsajter. Utgångsvärde: 0 Målvärde: 80 Verifikationskälla: intervju med
varje individ, observationer vid undervisningstillfällen.

Delmål:
"Tydligt definierade och testade samverkansstrukturer för ohälsa hos målgruppen"
Indikator:
d) Antal av de utvalda individerna i målgruppen som har fått förstärkt stöd i vårdplaneneringen.
Utgångsvärde: 0 Målvärde: 25 Verifikationskälla: gemensam dokumentation mellan projektet och
primärvården.

Delmål:
"Stärkta muntliga svenskakunskaper hos målgruppen"
Indikator:
e) Antal av de utvalda individerna i målgruppen som har ökat sin språkkompetens genom språkcafé och
utbildningsinsatser. Utgångsvärde: 0 Målvärde: 90 Verifikationskälla: bedömning i samband med intervju
med varje individ.

Delmål:
"Stärkt interkulturell kunskap hos deltagare"
Indikator:
f) Antal deltagare (arbetsgivare) som har deltagit i information om målgruppens land och interkulturella
frågor. Utgångsvärde: 0 Målvärde: 20 Verifikationskälla: närvarolista + uppföljningsenkät +
uppföljningssamtal med deltagare

Genomförande av projektet
Beskriv hur projektet ska genomföras, det vill säga hur man ska arbeta för att nå projektets mål.

Beskriv:
• Hur ni ska arbeta för att nå projektets mål.
• Metod och arbetssätt som kommer att användas för att genomföra projektet.
• Om och hur projektet samverkar med andra aktörer på lokal, regional eller nationell nivå.

"Tillsammans i Tingsryds Kommun" blir en naturlig del i helheten. Kronobergs län har tagit beslut om
en Strategisk överenskommelse (SÖK) som ska gälla 2019-2025. Bakom överenskommelsen står
Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Region Kronoberg, Samverkansförbunden och
samtliga kommuner i Kronobergs län. Där har identifierats fyra "perspektiv" - Hälsa, Delaktighet, Boende
och Arbetsmarknad/kompetens. Projektet möter i sitt genomförande samtliga dessa fyra områden. Utifrån
SÖK:en ska en Lokal överenskommelse (LÖK) för Tingsryds kommun antas under våren 2020 där projektet
förankras än tydligare. Den överhängande frågan om Arbetsförmedlingens nya uppdrag kopplat till privata
utförare kommer att genomarbetas i LÖK. Frågan kommer även att hanteras löpande i takt med att direktiv
framkommer i Arbetssamverkan Kronoberg.
En LÖK-grupp med berörda samverkanspartners kommer därefter att träffas två gånger/år för att följa upp
genomförandeplanerna. Projektet blir ett sätt att genomföra stora delar av LÖK, där samverkanspartners,
inklusive näringslivet, redan är involverade.
Särskild prioritering är att i samverkan med ESF-projektet "Hälsofrämjande Etablering" skapa en effektivare
lokal struktur med kunskapsöverföring till och från vården.
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Målgruppen behöver det fördjupade stödet omgående. Projektet ska därför så mycket som möjligt ta tillvara
metoder som och arbetssätt som redan finns och har prövats. Tingsryds kommun har de senaste åren
genomfört studiebesök och haft omfattande kontakter med andra kommuner för att se hur de arbetar. I
projektet vill vi formalisera och beskriva dessa metoder. Där det inte finns tillräckligt beprövade metoder ska
vi utforska och beskriva nya.
I synnerhet gäller det personen som har dokumenterad eller dold ohälsa.
Det pågående ESF-projektet "Hälsofrämjande Etablering" har arbetat enligt metoden att en person träffar
en koordinator många gånger i en sammanhållen process. Koordinatorn hjälper operativt till, genom att till
exempel följa med en person till en läkare. I januari 2020 intervjuat några TLM i Tingsryds kommun enligt
metoden Tjänstedesign om hur personerna upplevde situationen innan de kom med i projektet. En del svar
löd:

"Ingen har frågat hur jag mår"
"Jag får äntligen möjligheten att berätta om mina problem"
"Jag har gått vilse i onödan"

Mönstret som man har upptäckt är att TLM med ohälsa behöver mycket hjälp i början. Utan anhöriga klarar
man sig inte. TLM upplever att ingen frågar om mående och de som frågar agerar inte. Det förekommer
rädsla och oro på grund av okunskap.
En omfattande kunskapsöverföring kommer därför att ske från detta ESF-projekt till "Tillsammans i
Tingsryds kommun" genom workshops och handledning då projekten under en tid kommer att överlappa
varandra.

Ett urval av 100 personer i målgruppen kommer att göras i samverkan mellan projektteamet, socialtjänsten,
SFI och Arbetsförmedlingen. Urvalet sker i omgångar med 10-15 personer i varje omgång. Dessa får under
projekttiden ett förstärkt stöd av koordinatorer att komma närmare egenförsörjning.
Olika personer behöver olika lång tid i projektet. Personen arbetar med samma koordinator i en
sammanhållen process. Av erfarenhet vet vi att det för TLM är viktigt att ha kontakt med en och samma
person och att det är viktigt att bygga en relation för att personerna i målgruppen ska våga öppna upp
sig och berätta. Processen inleds med en kartläggning. Därefter sker kompetensutveckling enligt en
individuell plan. Därefter får person stöd i kontakt med arbetsgivare. I takt med att personer jobbas ut mot
egenförsörjning plockas nya individer in i projektet.
Koordinatorerna har till uppgift att på ett för målgruppen konkret och motiverande sätt klä på med
kunskap inom utbildningspaketet. Koordinatorer kommer att hålla ihop målgruppens utbildningar och
även utbilda i vissa av de olika delmomenten, tillsammans med övriga anställda på Arbetsmarknads-
och integrationsavdelningen, kommunanställda i övrigt och externa aktörer, som till exempel Trafikskolor.
Koordinatorerna ansvarar för att ta fram ett planeringssystem där det tydligare framgår vilka utbildningar
målgruppen har och med vilka kompetenser projektet ska komplettera med.
De allra flesta TLM kommer att genomgå de tre obligatoriska delmomenten arbetsmarknadskunskap,
digital kunskap och hälsoinformation, då det är svårt att annars komma vidare i processen mot möten med
deltagande arbetsgivare. Individuell bedömning sker från koordinatorernas sida om några TLM har tidigare
kunskaper som motsvarar detta och därmed kan hoppa över de momenten.
Projektet räknar totalt med att 800 utbildningtillfällen ("lektioner") ska genomföras. Utbildningarna sker i
fysiskt form eller digitalt utifrån de rekommendationer som för tillfället råder. Projektet vill ha ett flexibelt
förhållningssätt till hur utbildninginsatserna ska utformas. (Utifrån erfarenhet vet kommunen att personer
med låga språkkunskaper har större behållning av relationsbyggande gruppaktiviteter, medan det efterhand
inträder ett större behov av individuell coachning ju mer språk personen tillägnar sig.)

De anställda som arbetar i projektet är tänkta att ha sin dagliga arbetsplats på Stationen, i samma byggnad
där vi tänker att mycket aktiviteter ska äga rum, bland annat kartläggningssamtalen. Samtidigt har man ett
flexibelt sätt och följer individer på möten med socialsekreterare, läkare, studievägledare etc.
Projektteamet kommer att samarbeta med ordinarie anställda på Arbetsmarknadsenheten och på
Integrationsenheten, som ansvar för övriga grupper med arbetssökande som inte är TLM. Till exempel
har en person idag ansvar för praktiksamordning. Det faller sig naturligt att brobyggaren och koordinatorn
jobbar tillsammans med denne.
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Brobyggaren kommer att arbeta tillsammans med Tingsryds kommuns näringslivskontoret och hjälpa
näringslivssamordnarna att få in ett TLM-tänkande i företagskontakterna.

Parallellt med att de 100 individerna plockas in i projektet arbetar brobyggaren uppsökande till företag i
kommunen tillsammans med Näringslivskontoret. Det är mycket viktigt att lära känna arbetsgivarna, förstå
kulturen inom olika företag och med tiden kunna identifiera dolda behov och föreslå utvecklingsmöjligheter
och vägar in för TLM. Även kommunikatören kommer att arbeta på fältet och producera berättelser för och
ihop med deltagande arbetsgivare.
Brobyggaren ska förlägga det mesta av sin arbetstid på fältet och snabbt kunna komma ut till en
arbetsgivare som behöver hjälp, till exempel vid en introduktion eller en provanställd TLM.

Utifrån nuläge ser vi behov av att utforma nya metoder för att effektivt kunna ge rätt stöd till målgruppen
och deltagare. Kärnan i projektet är därför att testa, utforma och beskriva åtta metoder (det är dessa
som i anger i gemensam indikator C1) som både ska ge resultat under projekttiden och som ska gagna
kommunens utveckling och ge effekter på längre sikt.

Metod 1 - Sammanhållet utbildningspaket
(Specifik för målgruppen)
Tingsryds kommun gör redan idag utbildningsinsatser för målgruppen. Men de sker på ett för individen
utspritt sätt och skapas på initiativ från tjänstemän. Projektet vill skapa ett sammanhållet system som
utgår från individens behov och de individuella planeringarna. Ett gediget utbildningspaket innehållande
körkortsintroduktion, jämställdhet, digitala kunskaper, arbetsmarknadskunskap, hälsoinformation, utökad
samhällsinformation, boskola, föräldrainformation. Dessa insatser ska även synkroniseras med den
lagstadgade Samhällsorienteringen som Vuxenutbildningen ansvarar för.

Metod 2 - Koordinerade kartläggningar och uppföljningar
(Specifik för målgruppen)
Projektets koordinatorer ansvarar för att skapa en helhet i en planering, som dokumenteras och följs upp
i det gemensamma ärendeprogrammet VIVA. Projektet vill systematisera de goda intentioner som idag
redan finns vad gäller individsamverkan mellan SFI, IFO, vården i Region Kronoberg, Arbetsförmedlingen
och privata aktörer på arbetsmarknaden. Särskild vikt ska läggas vid att belysa konstaterad eller misstänkt
ohälsa.
Endast om vi kan skapa en sammanhållen bild som för individens skull bygger på KASAM-principen kan vi
korta tiden till egenförsörjning.

Metod 3 - Fokusgrupp
(Gemensam för målgrupp och deltagare)
Utifrån tidigare erfarenheter där vi ser att målgruppen ibland inte tar till sig insatser eller inte är motiverade.
Analysen säger att Känslan av sammanhang (KASAM) är låg och man förstår inte sin planering. För att
projektet inte ska utforma aktiviteter och insatser som missar målet ska
en sammansatt stödgrupp tidigt kopplas till projektet.Sammansättningen ska vara representativ utifrån
målgrupp och deltagare. Dess uppgift är att komma med viktigt input till projektteamet så att metoder
och aktiviteter utformas på ett sätt som är relevant för målgruppen och deltagare. Till exempel kan
SFI-elever vara ombud för sina landsmän kring hur kommunikation på sociala medier ska utformas.
Tingsrydsambassadören blir ett ombud för civilsamhället. En arbetsgivare i verkstadsindustrin kan beskriva
när i tiden det är lämpligt att fördjupa en arbetsgivarkontakt etc. Samt hur brobyggaren kan arbeta på ett
effektivt sätt. Rehabkoordinator kan göra en enkät hos kollegor för att se hur TLM enklare ska få fram sitt
ärende vid läkarbesök etc. Fokusgrupen ska använda sig av metoden Tjänstedesign i sitt arbete och träffas
på fasta tider under åtminstone första halvan av projektet.

Metod 4 - Storytelling
(Gemensam för målgrupp och deltagare)
Projektets kommunikatör ansvar för att berätta om möten mellan deltagare och TLM i projektet. Det
finns ett stort behov av dessa historier i kommunen som kontrast till dagens situation där TLM och
medborgare inte möts i tillräckligt stor grad. Berättandet ska skapa ökad förståelse och känslomässigt
engagemang. Tyngdpunkten kommer att ligga på att producera filmer för hemsida, sociala medier och
andra sammanhang, till exempel ska filmer kunna visas på jumbotron på hockeymatcher.
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Metod 5 - Plattform för civilsamhällets engagemang och Tingsryds kommun internt
(Gemensam för målgrupp och deltagare)
Stationshuset har idag ett fungerande språkcafé där TLM kan möta civilsamhället och öva sin muntliga
svenska. Projektet ska sätta upp en plattform för volontärverksamhet där vi på ett tydligare och mer
systematiskt sätt kan ta tillvara engagemang från deltagare. Deltagare ska kunna välja typ av engagemang,
hur mycket tid i veckan man vill engagera sig etc, samt kunna bli matchade mot de 100 individerna i
målgruppen beroende familjesituation, intressen och yrkeserfarenhet. Projektet kommer att jobba för att
varje förvaltning i Tingsryds kommun ska öppna upp för att medarbetare ska kunna lunch eller fika med
TLM, samt ta emot studiebesök och erbjuda praktikplatser.
Detta lägger grunden för att TLM ska kunna få ett nätverk med kontakter samt arbetslivserfarenhet.

Metod 6 - Brobyggare
(Gemensam för målgrupp och deltagare)
Supported Employment är en EU-gemensam metod för att arbetslivsinriktad rehabilitering, som bland annat
Arbetsförmedlingen använder sig av. I målgruppen TLM finns personer med och utan funktionsnedsättning.
Projektet ska utforma en metod som bygger på Supported Employment, men med mer strategisk inriktning
för arbetsgivare. Brobyggaren identifiera anpassningar som kan bli aktuella just för att få mötet mellan
målgrupp och deltagare att bli enklare. Det kan till exempel handla om förstärkt stöd i att överbrygga
kulturella skillnader kring delegering av arbetsuppgifter på en arbetsplats eller att stötta en arbetsgivare
med upplägg och introduktion av praktik för en TLM. Brobyggaren ska vara arbetsgivarens resurs för att
enklare kunna rekrytera personer ur målgruppen, till skillnad från koordinatorn som lägger den mesta tiden
på individens utveckling.

Metod 7 - Fördjupade företagskontakter och interkulturell kompetensutveckling
(Specifik för deltagare i form av privata arbetsgivare)
Arbetsgivare ska genom uppsökande besök erbjudas hjälp för att lättare kunna ta emot målgruppen
TLM. Projektet ska utforma ett kompetensutvecklingspaket bestående av bland annat befintlig
handledarutbildning, tillgång till brobyggare, utbildning interkulturella förhållande för Syrien, Eritrea,
Afghanistan och Somalia, Speedintervjuer, tillgång till språkstödjare, presentationer på SFI. Utformningen
av insatserna ska göras tillsammans med respektive företag med stöd av fokusgrupp.

Metod 8 - Kompetens för framtiden
(Specifik för deltagare i form av privata arbetsgivare)
Projektet ska tillsammans med företagen arbeta fram ett koncept som löser ut rekryteringsbehov på sikt.
Projektet ska hjälpa företag med att ta fram kompetensprofiler och kunna genomföra "beställningar".
Därefter ska kommunens Vuxenutbildning ansvara för att omsätta dessa uppdrag i jobbspår för
lågutbildade. Projektet ska i samverkan med rekryteringsföretag och Arbetsförmedlingen insatser (till
exempel introduktionsjobb) göra en planering för hur företaget kan anställa in TLM. I samverkansavtal
mellan företagen och Tingsryds kommun näringslivskontor regleras vilka motprestationer företaget ska
utföra, till exempel att bjuda in till studiebesök, anordna lunchfika eller erbjuda mentorskap för TLM.

Eftersom individerna har unika planeringar styr det också hur länge en person i målgruppen ska ingå i
projektet. Anledningar till att man gör avslut är arbete, studier och längre föräldraledighet. En avslutsorsak
kan också vara att det har framkommit att personen inte står till förfogande för arbetsmarknaden och
får ett LSS-beslut. Eftersom långtidsarbetslösa i målgruppen ofta behöver lång tid för att komma till
självförsörjning är det inte realistiskt att följa en person under hela resan dit. Vi vill lägga tonvikten på en
sammanhållen planering och att förse personer med resurser (till exempel ett nätverk) och kunskap för att
själva ta sig dit. När vi märker att personen har tagit flera steg framåt och förstår vad som krävs i form av
egenmakt är det också rimligt att avsluta i projektet.

De utbildningsinsatser som är direkt kopplade till jobbspår inom branscher anordnas i första hand av
Vuxenutbildningen i samverkan med Arbetsförmedlingen och DUA.

De olika delarna av utbildningspaketet utförs dels av projektets egna resurser, dels i form av andra
funktioner i Tingsryds kommun som Tingsrydsbostäder AB och Individ- och familjeomsorgen och
biblioteken. Delarna kring hälsoinformation fås i samverkan med vårdcentralerna i kommunen.
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Metoderna som riktas till deltagare i form av arbetsgivare kommer inledningsvis bygga på att brobyggare
jobbar upp ett förtroende och intresse hos företagen. Efter lyckade rekryteringar av väl kartlagda personer
kan projektet arbeta vidare i metod 6 och 7 och successivt fördjupa samarbetet.

I slutdelen av projektet kommer större fokus att läggas på att formalisera metoderna och påbörja
implementeringen av dem.
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Aktivitets- och tidplan
Projektets aktiviteter är den konkreta verksamhet som utförs och är ett medel för att uppnå målen. Det betyder att alla aktiviteter tydligt ska kunna kopplas till
målen.

Aktivitets- och tidplanen ska återge de aktiviteter som projektet planerar att genomföra. Aktivitetsplanen ska därmed även ta upp de aktiviteter som innehåller
styrning, uppföljning, utvärdering, informations- och resultatspridning. Ni behöver också ange aktiviteter som förbereder för projektets avslut och för hur resultaten
ska användas. Aktiviteterna ska vara tydligt beskrivna och kopplade till kostnader som finns upptagna i budgeten.

Ange:
• De aktiviteter som ni planerar att genomföra under projektperioden.
• Aktivitetsrubriker, dessa ska vara unika. (Gör gärna en koppling mellan delmål och aktiviteter, exempelvis genom att namnge aktivitetsrubriker så att det

framgår vilket delmål de hör ihop med).
• Förväntat antal tillfällen som aktiviteten kommer att genomföras.
• Totalt antal personer som kommer att delta under aktiviteterna.
• År och kvartal då aktiviteten i sin helhet ska vara genomförd.

Nummer Aktivitetsrubrik Aktivitet Antal tillfällen Antal personer År/Kvartal

1 Styrgrupp Under ledning av förvaltningschef bildas en styrgrupp och har ett första
gemensamt möte. Styrgruppen träffas därefter återkommande under
projekttiden.

10 7 2022/Q4

2 Projektledare Rekrytering av projektledare 1 1 2020/Q4

3 Upphandlingar I samverkan med projektekonom och ordinarie upphandlar görs de
upphandlingar som beskrivs i ansökan

1 3 2020/Q4

4 Projektteam Rekrytering av övrig personal som ska ingå i teamet 1 9 2020/Q4

5 Fokusgrupp Bildande av en fokusgrupp med en blandning av TLM från målgrupp och
deltagare. Fokusgruppen träffas därefter under hela projekttiden (metod
nr 3)

20 7 2022/Q4

6 Utökad volontärve
rksamhet på Stationen

Med utgångspunkt från befintligt språkcafé marknadsför projektteamet
gentemot civilsamhället ytterligare möjligheter för föreningar och
privatpersoner att engagera sig för de utvalda 100 personerna
målgruppen. (metod 5)

10 50 2022/Q4

7 Kartläggningsmetodik Prototyp för sammanhållen kartläggning (metod 2) 1 100 2021/Q1
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8 Intag av TLM ur
målgrupp

De första inskrivningarna i projektet görs. Grupper av individer tas in
efterhand.

10 100 2022/Q2

9 Dokumentation Fastställande av rutiner för dokumentation av kartläggningar i Tingsryds
kommuns ärendesystem VIVA (metod 2)

1 9 2021/Q1

10 Start utbildningar De första utbildningarna i utbildningspaketet hålls enligt ett fastställt
schema för de inskrivna individerna. Utbildningarna pågår därefter
kontinuerligt under projekttiden. Obligatoriska utbildningar är
arbetsmarknadskunskap, digital kunskap och hälsoinforation.
Kompletterande utbildningar är boskola, körkortsteori, utökad
samhällsorientering och föräldrautbildning. (metod 1)

800 100 2022/Q3

11 Uppsökande besök
deltagare

Brobyggare kontaktar företag och föreningar (metod 5, 6 och 7) 300 300 2022/Q3

12 Storytelling Kommunikatör förmedlar berättelser från målgrupp och deltagare (metod
4,7 och 1)

50 100 2022/Q3

13 Kommunal praktik Tingsryds kommuns förvaltningar öppnar upp för praktik och
studiebesök för mågruppen

25 50 2022/Q3

14 Utbildningar för
deltagare

Projektteamet med gästföreläsare utbildar föreningar och företag i
landskunskap och handledarskap (metod 7)

20 50 2022/Q3

15 Lunchträffar Utveckla ett format för företag att ta emot TLM på lunchen (metod 4,5,6
och 7)

50 100 2022/Q3

16 Utökade jobbspår Med stöd av fokusgrupp, deltagare och projektteam utvecklar
Vuxenutbildningen jobbspår som passar för lågutbildade TLM som
motsvarar ett behov hos deltagarna (metod 3 och 8)

5 50 2022/Q3

17 Samverkansavtal Ett antal samverkansavtal kommer till stånd mellan Tingsryds kommun
och deltagare (metod 8)

10 10 2022/Q3

18 Implementering De metoder som har testats under projekttiden och följts av utvärderaren
implementeras in i ordinarie verksamhet i den ordning som styrgrupp
och övriga beslutsfattare bedömer lämpligt (metod 1-8)

8 8 2022/Q4

19 Spridning En spridningskonferens anordnas 1 100 2022/Q4
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20 Ytterligare spridning Projektledare ansvarar för att samverkanspartner får ta del av projektets
och fokusgruppens slutsatser och att dialog sker kring hur dessa kan
utveckla sitt arbete.

8 20 2022/Q4

21 Utvärderare Utvärderaren följer projektet löpande med förstärkt stöd vid start, i
halvtid och mot slutet av projekttiden.

10 2 2022/Q4

MiV Ansökan om stöd 20170828 ver 1.0



Sida 21 ( 35 )

Projektorganisation
Tidigare projekterfarenheter

Beskriv tidigare erfarenheter av projektverksamhet och EU-finansiering.
Har ni erfarenhet av att driva EU-projekt?

 Ja       Nej     
Har ni erfarenhet av att driva andra projekt?

 Ja       Nej     
Om ja, beskriv tidigare projekterfarenheter
Tingsryd kommun ingår i Etableringssamverkan Kronoberg 2 (ESF), som är pågående. Chefen för
förvaltningen Arbete och Lärande sitter med i styrgruppen och har daglig kontakt med den koordinatorsom
arbetar lokalt för kommunens räkning. Tingsryds kommun ingår även i Hälsofrämjande Etablering (ESF)
som har snarlikt upplägg och som pågår fram till sista december 2020.
Chefen för arbetsmarknad och integration, som kommer bli chef för projektmedarbetarna, har tidigare
erfarenhet och kunskap i att driva ett ESF-projekt. Vi äger själva projektet Kvinnor Kan! (Tillväxtverket), där
vi arbetar med en utvald grupp kvinnor som är
TLM och som behöver utökat stöd för att nå arbetsmarknaden. Kvinnor kan-projektet pågår fram till april
2020.
Pappa kom hem (Länsstyrelsen/ABF). Projektet är avslutat. En projektledare arbetade utifrån ett färdigt
metodmaterial med en grupp män som är TLM kring jämställdhet och värderingar.
Bo Bra-projektet ( Tingsrydsbostäder AB, Villaägarna, Vi företagare). Projektet är avslutat.
Innehöllgruppträffar för TLM kring bostadsfrågor.
Väninna till väninna (Länsstyrelsen). Projektet är avslutat. Ett projekt för att bryta kvinnors isolering och för
aktivt deltagande i samhällslivet.

Projektorganisation

Beskriv hur projektet kommer att organiseras och bemannas för att bedriva verksamheten och uppnå
målen. Lägg till befattningar för de roller som kommer att arbeta och vara delaktiga i projektets verksamhet.

I beskrivningsfältet ska framgå vad de olika rollerna ska göra i projektet. Beskriv även till exempel
rekrytering, säkerställande av rätt kompetens, tidigare erfarenheter, beslutsmandat. Om övrig
projektpersonal anges ska rollen specificeras per individ.

All personal som uppbär ersättning ska återspeglas i budgeten som en rad per individ.
Befattning Beskrivning

Projektadministratör Projektadministratör 50%. Ansvarar för löpande hantering av
administration kring målgruppen (till exempel närvarorapporter,
sammanställa statistikunderlag, ta fram rutiner som underlättar
uppföljning). Ska ha tidigare erfarenhet av administrativt arbete kopplat till
målgruppen.

Projektekonom Projektekonom 25%. Ansvarar för ekonomiska sammanställningar till
AMIF. Ska ha tidigare erfarenhet av EU-finansiering.

Övrig projektpersonal Koordinator 100 %. Ska individuellt jobba med personer från målgruppen
och hålla ihop planeringarna, kunna utbilda, kunna "mjukmatcha" mot
företag, kunna utveckla volontärverksamhet.

Övrig projektpersonal Brobyggare 75%. Ska vara företagens och föreningarnas utökade kontakt
med stor närvaro på fältet. Ska kunna utforma de tjänster som kommunen
vill erbjuda deltagare.

Övrig projektpersonal Språkstöd 100 %. Ska vara behjälplig i det dagliga arbetet med
översättningar, till exempel i kartläggningar, i utbildningssammanhang och
i kontakt med deltagare.

Övrig projektpersonal Kommunikatör 25 %. Ansvarar för metodutvecklingen i det kommunikativa
arbetet, ansvarar för sociala medier, ansvarar för projektets
marknadsföring
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Styrgrupp En sammansatt grupp som leds av förvaltningschef.

Fokusgrupp Sammansatt grupp som består av representanter för såväl målgruppen
som deltagare

Projektledare Projektledare 50 %. Övergripande ansvarig för att hålla ihop projektet
gentemot sitt team och ordinarie verksamhet. Ansvarar för rapportering
till AMIF och till förvaltningschef. Ansvarar för att sammankalla styrgrupp.
Projektledaren ska ha dokumenterad erfarenhet av liknande projekt och
känna till målgruppens förutsättningar.

Delprojektledare Delprojektledare 50 %. Ansvarar för att hålla ihop målgruppsarbetet-
vilket innebär att söka målgruppen och verifiera målgruppen. Ansvarar för
utveckling av projektaktiviteterna.

Övrig projektpersonal Koordinator 50 %

Övrig projektpersonal Koordinator 50 %

Styrning och uppföljning

Beskriv hur projektet kommer att arbeta med ledning och styrning. Beskriv också hur projektet kommer
arbeta med uppföljning av ekonomi och verksamhet, dvs följa upp att projektet utförs i enlighet med
projektbeskrivningen i medfinansieringsavtalet.

Styrgruppen, som sammankallas av projektledare, träffas återkommande i samband med att det finns
tillgängligt resultat i samband med de kvartalsvisa uppföljningarna. Det ekonomiska resultatet är en del av
detta.
Styrgruppen ska innehålla representanter som har erfarenhet av samverkan på nationell, regional och
kommunal nivå.

Projektledaren ansvarar för löpande rapportering och dialog till styrgrupp.
Eftersom projektet ägs av Tingsryds kommun så omfattas det även av kommunens revision och
årsredovisning.
Projektet har en egen administratör som ansvarar för sammanställning av all information, närvarolistor och
dokumentation kring de 100 individerna i målgruppen.
Projektets ekonom ansvarar för sammanställning av ekonomiska rapporter tillbaka till AMIF.
Denne samarbetar med ordinarie kommunekonom.
Ytterligare rådgivning och konsultation kan fås från Växjö kommuns projektkontor, som har mycket god
erfarenhet och kunskap om ESF-projekt om allt från ansökan till slutredovisning.
I enlighet med AMIFs föreskrifter kommer vi att begära utbetalning och rapportera kvartalsvis, samt lämna
rapporter och svara på revisorers frågor. Likaledes vad gäller arbetstidsredovisningen.
Till projektet finns en upphandlad utvärderare knuten som ska ha erfarenhet av att ha utvärderat tidigare
AMIF-projekt riktade till målgruppen.
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Riskanalys
Ni ska upprätta en riskanalys genom att identifiera de omständigheter som riskerar leda till att aktiviteter eller mål i ert projekt inte kommer att genomföras eller nås.

I modellen nedan värderar ni sannolikheten 1 (mycket osannolik) – 5 (mycket sannolik) för att en händelse inträffar. Varje händelse ska sedan uppskattas utifrån
vilka konsekvenser händelsen skulle få om den inträffar. Värdera händelsens konsekvenser mellan 1 (försumbar) och 5 (allvarlig) om händelsen uppstår. Genom
att multiplicera värdet av sannolikheten och konsekvenserna får ni sedan fram riskvärde (R/V, 1-25) som ger en vägledning kring hur allvarlig risken är.

Börja med att värdera obligatoriska risker (R1-R4). Ange också vilka åtgärder ni kommer att vidta för att minimera dessa risker, alternativt beskriv varför ni ser
risken som osannolik.

Fortsätt sedan med att identifiera, värdera och ange egna risker. Riskerna kan vara både interna och externa. Ni behöver också fylla i de åtgärder ni avser vidta för
att minimera riskerna.
Nummer Riskbeskrivning Förslag till åtgärd

Projektets styrning och kontroll är otillräcklig (på grund av till
exempel lågt intresse från projektets styrande funktion, oförutsedda
personalförändringar, eller oregelbundna mötestillfällen) vilket leder till
svårigheter för projektledningen att få vägledning och beslut fattade i
strategiska frågor. Detta kan i sin tur få en direkt inverkan på projektets
genomförande, projektets möjlighet att uppnå uppsatta mål, samt
hindrar att ett effektivt arbete med riskanalyser genomförs.

R1

Sannolikhet
1

Konsekvens
4

Riskvärde
4

Politiker, chefer och tjänstemän i Tingsryds kommun är väl medvetna
om att brister i integrationen leder till samhällsutmaningar och ökade
kostnader. Förvaltningen Arbete och lärande har ett pågående program
för att minska kostnader för socialbidrag. Projektet blir ett verktyg
för att göra detta. Projektet har godkänts i fullmäktige. Vi är vana vid
personalomsättning, men projekttjänster i kommunen är attraktiva, då de
kan leda till fasta anställningar. Styrgruppen utgörs av människor som
har ett brinnande intresse för TLM och arbetsmarknad. Vi ser det som
låg sannolikhet att vi inte kan uppnå god styrning och kontroll.

Brist på kapacitet – att hantera EU-finansiering kräver stor administrativ
förmåga och goda system för hantering av till exempel finansiell
information.

R2

Sannolikhet
1

Konsekvens
4

Riskvärde
4

Tingsryds kommun är ensam projektägare. Projektet har dimensionerats
med en administratör och en ekonom, som vid sidan av projektledaren
ansvarar för administration och att ta fram rätt rutiner och se till att de
följs.

R3 Bristande kännedom om hur skriftliga avtal upprättas, en inköps- och
upphandlingspolicy som inte följs eller en upphandlingsavdelning som
inte involveras i projektets arbete bidrar till att inköp kan genomföras på
felaktigt sätt. Konsekvenserna av detta är att uppkomna kostnader inte
kan godkännas av Funktionen för fonderna vilket får en direkt inverkan

Upphandlingar sker genom Tingsryds kommuns ordinarie handläggare
för upphandlingsfrågor, som tillsammans med projektledare kommer att
stämma av rutiner vid projektstart med AMIF.
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på projektets budget där projektägaren får stå för kostnaderna, vilket i
sin tur kan få en negativ inverkan på projektets måluppfyllelse.
Sannolikhet
1

Konsekvens
5

Riskvärde
5

Oegentligheter – Hur kommer de hanteras om de skulle uppkomma.R4
Sannolikhet
1

Konsekvens
5

Riskvärde
5

Projektteamet är anställda av Tingsryds kommun och omfattas utöver
AMIFs regelverk även av kommunens policies. Om en oegentlighet
uppkommer kommer den beroende på dess art att hanteras av
Tingsryds kommuns ordinarie funktioner för den sortens händelser.
Projektledaren kommer att kontakta AMIF omgående om något negativt
uppdagas.

Målgruppen TLM medverkar inte på det sätt som vi har tänktR5
Sannolikhet
2

Konsekvens
4

Riskvärde
8

Projektets aktiviteter är utvalda utifrån en samlad bild av målgruppens
önskemål och behov där det brister idag. Krav kommer att ställas på att
man är aktiv kopplat till ekonomisk ersättning från Arbetsförmedlingen
och från socialtjänst, men vi kan aldrig komma ifrån att personer
väljer själva hur de agerar. Stationen är optimalt placerad vad gäller
busskommunikationer. Fysiska hinder för deltagande finns inte, då
lokalen har hiss och ramp. Om vi ser att något inte fungerar kring
målgruppens deltagande har vi byggt en flexibel organisation som kan
förändra upplägget snabbt.

Deltagare medverkar inte på det sätt som vi har planerat förR6
Sannolikhet
3

Konsekvens
4

Riskvärde
12

Arbetsgivare är inte en homogen grupp. Vi vet idag att vissa företag är
mer offensiva och nytänkande än andra. En lågkonjunktur stundar, vilket
kommer att dämpa behovet av rekrytering. Permitteringar och globalt
osäkert läge kan göra att vissa arbetsgivare tvekar inför att gå in i
samarbete med projektet. För att minimera riskerna
kommer vi inledningsvis att arbeta med de arbetsgivare som har uttryckt
ett intresse och har en dokumenterat positiv bild av målgruppen. Genom
lyckade exempel bedömer vi att andra arbetsgivare kommer att bli
intresserade efterhand. Våra arbetsgivarbesök görs i samverkan med
näringslivskontoret för att erbjuda kompletta lösningar.

Negativ syn och låg förväntan på målgruppen TLMR7
Sannolikhet
3

Konsekvens
3

Riskvärde
9

Synen på TLM speglas lokalt av politiska diskussioner på nationell
nivå. Det finns ingen anledning att tro att Tingsryds kommun skulle vara
ett undantag. TLM utgör en stor del av kommunens arbetslöshet idag
och står objektivt i utgångsläget ofta långt ifrån arbete. Negativ kritik
kommer att bemötas av projektteamet i form av att lägga fram saklig
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fakta och statistik. Vid behov kan vi periodvis lägga än mer resurser
på marknadsföring av lyckade exempel på integration genom att låta
verkliga personer berätta på sociala medier.

Hatkampanjer och angrepp på sociala medierR8
Sannolikhet
3

Konsekvens
3

Riskvärde
9

Projektet har god förankring i kommunledning och övriga förvaltningar
och utgår från ett MR-perspektiv och den värdegrund kommunen har. Vi
har en kommunikatör knuten till projektet, som snabbt och effektivt kan
moderera flöden på sociala medier. Projektledningen ansvarar även för
information till kommunens ordinarie krisberedskap och POSOM-grupp.

Hög belastning på projektpersonalR9
Sannolikhet
3

Konsekvens
4

Riskvärde
12

Vi har satt upp ambitiösa målsättningar för vårt arbete i projektet.
Periodvis kommer arbetsbelastningen att bli utmanande för teamet. Vi
kommer vid projektstart utforma en plan för att förebygga och hantera
detta. Personalen omfattas också av Tingsryds kommuns ordinarie
arbetsmiljöarbete och friskvård. Projektledare och styrgrupp ansvarar
ytterst för att arbeta förebyggande och för eventuella omprioriteringar
eller förändringar som behöver göras kring arbetsmiljön.

Osäkerhet kring Arbetsförmedlingens roll under projekttidenR10
Sannolikhet
3

Konsekvens
3

Riskvärde
9

Projektet löper parallellt med att Arbetsförmedlingen ställer om sin
myndighetsroll. Negativa effekter kan begränsas av att projektet i ett
tidigt skede genom vår omvärldsbevakning, till exempel genom kontakt
med SKL. Vi kommer att ha tät kontakt med Arbetsförmedlingen och de
privata utförare som visar intresse för kommunen. Arbetsförmedlingen
och Tingsryd kommun har nyligen undertecknat en Lokal
Överenskommelse (LÖK) som en större del av en Strategisk
överenskommelse (SÖK) som reglerar samarbete mellan myndigheten
och kommunen. Projektet erbjuder de kompletterande aktiviteter bredvid
SFI som så länge har saknats i kommunen. Arbetsförmedlingen får ett
gott alternativ för att göra heltäckande planeringar, vilket kommer att
leda till en hög anvisningsvilja. Vi har avtal med Arbetsförmedlingen
kring individsamverkan i form av kontaktperson på handläggar- och
chefsnivå. Projektets aktiviteter har valts ut för att inte konkurrera med
Arbetsförmedlingens upphandlade tjänster STOM, YSM och INAB.
Arbetsförmedlingen bör därmed inte ha några hinder för att väva
in projektet i individernas handlingsplaner. Om Arbetsförmedlingen
lokalt trots dessa åtgärder inte kan möta upp i samverkan hjälper
projektet personerna att på egen hand få fram och verifiera sina
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uppgifter via nationell kundtjänst på Arbetsförmedlingen, alternativt via
Migrationsverket.

Osäkerhet kring arbetssätt och projektets upplägg beroende på globalt
läge

R11

Sannolikhet
4

Konsekvens
4

Riskvärde
16

Covid 19 innebär förändringar i arbetssätt i form av ökat distansarbete,
svårigheter i att hålla fysiska möten etc. Projektformen i sig borgar för
ett mer flexibelt arbetssätt som kan möta upp förändringar i omvärlden
som är svåra att förutse. Om restriktionerna för gruppsammankomster
skulle kvarstå anpassar projektet aktiviteternas utformning så de
passar mindre grupper. I kommunens Stationshus finns två stora
lokaler och tre grupprum. Det finns även en digital plattform för
videosamtal på distans som SFI idag använder som kan användas.
Den pågående krisen kan leda till en lågkonjunktur, vilket kan påverka
arbetsgivares inställning till att medverka i projektet. Då kommer
projektet att styra in deltagararbetet på andra frågor än rekrytering
till anställning. Det har lika stort värde att ett företag anordnar
lunchträffar, att delta i samverkan med Vuxenutbildningen eller i
andra delar av integrationen. Arbetsförmedlingens subventionerade
anställningsformer kvarstår och kommunens erfarenhet är att de trots
dåliga tider är intressanta för företag genom möjligheterna till individuell
anpassning, till exempel genom studier på arbetstid. Projektet kommer
att arbeta relationsskapande för att på sikt kunna lösa kommunens
kompetensbehov.
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Långsiktigt införlivande
För att ert projekt ska ge upphov till resultat som faktiskt används behöver ni både planera för det och
tidigt involvera mottagaren av resultaten. Ange därför en konkret plan för hur projektet säkerställer att dess
resultat och lärdomar används efter projektets slut.

Beskriv:
• Hur och till vem projektresultaten ska överlämnas efter projektets slut.
• Hur resultaten ska användas efter projektets slut.

Förvaltningschefen är ordförande i styrgruppen och har nära kontakt med politiker, chefer och övriga
beslutsfattare i kommunen. Frågan om implementering kommer att bli aktuell redan från start i projektet.
Idag är förutsättningarna otillräckliga för att kommunen ska kunna lösa ut integrationen.
Till exempel måste förskolornas (Bildningsförvaltningen) synsätt och förväntningar på barns tid i förskolan
stämma överens med TLMs deltagande i aktiviteter (Förvaltningen för Arbete och lärande).
Vissa delar kan komma att implementeras under projektets gång, beroende på utfall.
Ett intensifierat arbetet med målgruppen under projekttiden torde kunna leda till goda arbetssätt som kan
bibehållas i det långsiktiga arbetet inom arbetsmarknad- och integrationsenheterna.
Projektet kan utgöra en katalysator i att identifiera framgångsrika strukturer inom arbete- och
lärandeavdelning, kommunövergripande med andra förvaltningar och i samverkan med andra huvudmän.
Lyckade samarbeten med näringslivet kommer absolut bibehållas och implementeras för att möta det
lokala kompetensförsörjningsbehovet både hos de privata företagen och kommunen som arbetsgivare.
Formellt kommer slutrapport och dokumentation att överlämnas till kommunstyrelsen vid projektets avslut.
Metodiken med de individuella genomförandeplanerna ska efter projektet användas för individers bästa
utifrån de samverkansavtal som har slutits med samarbetspartners.
De samverkansavtal och arbetssätt som har upprättats med deltagare (företag och föreningar) ingår i
Utvecklingsavdelningens ansvar att förvalta (Näringslivskontor och Kultur och Fritid).
Stationen ska fortsätta att vara ett center för möten mellan deltagare och målgrupp. En möjlig väg är att
förvalta volontärverksamheten är att denna efter att ha vuxit sig stark kan avknoppas till en ideell förening,
som man har valt att göra i Umeå kommun.
Projektet ska bli en föregångare i länets arbetsmarknadssamverkan. Flera mindre kommuner har
likande behov. Nätverket träffas regelbundet på tre nivåer vilket öppnar upp för samverkan även kring
implementering. Projektet ska öppna upp även för TLM och deltagare från andra kommuner att dra nytta
och eventuellt ingå i aktiviteter efter projektet.
Kunskaper och erfarenheter förvaltas således även av nätverket.
Metodbeskrivningar, verktyg och berättelser kommer att finnas kvar i publik digital form, i kommunens
ordinarie digitala plattformar.

Resultatspridning och synlighet
Beskriv på vilket sätt projektets resultat kommer att spridas, både under och efter projekttiden. Beskriv
också vilka interna och externa aktörer ni avser att rikta er kommunikation till.

Ange i vilka forum projektet kommer att sprida sina resultat och erfarenheter:

 Skrift/Bok       Seminarier/Konferens       Utbildning       E-media       Annat     
Beskriv hur ni kommer sprida projektets resultat och erfarenheter.
Projektet välkomnar studiebesök från andra kommuner och aktörer nationellt under pågående projekttid.
Projektet berättar gärna om verktyg, tillvägagångssätt och metoder. Om AMIF önskar att projektteamet ska
närvara i större
sammanhang så ska vi försöka bemöta det. I första hand att erbjuds hjälp via Skype. Om intresse finns så
berättar projektet gärna i
nationella, regionala och lokala nyhetsbrev etc.
Självklart är projektet hjälpt av så stor positiv publicitet som möjligt på kommun och länsnivå, vilket gör att vi
återkommande kommer att bjuda in media och press att rapportera om projektet. Sammanställda
enkäter som beskriver utvecklingen gör det enklare för media att skapa nyheter.
Via kommunens hemsida och sociala medier kommer projektet att skapa berättelser - storytelling. Projektet
hoppas att även
deltagare vill använda sig av informationen och medverka i produktionen.
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Eftersom projektet syftar till att lyfta jobbspåren vill det nå ut till Delegationen för ungdomar och
nyanlända till arbete (DUA) som rapporterar i bland annat poddar. SKL erbjuder också sammanhang där
projektet
vill synas.
Mot slutet av projektet arrangeras en nationell spridningskonferens, där projektet bjuder in kommuner och
andra parter att medverka antingen genom en besökande delegation eller genom digital medverkan via
Skype etc.

Ange den geografiska spridning som projektet räknar med att få:

 Lokalt       Regionalt       Nationellt       Europeiska Unionen       Internationellt     
Beskriv till vilka aktörer och på vilket sätt resultaten från projektet kommer att spridas och hur kravet på synliggörande av EU:s
medfinansiering kommer beaktas.
I ansökan har tidigare berörts vilka interna och externa aktörer som projektet huvudsakligen är
nischat emot. Det finns ett stort behov av att samordna arbetet internt i kommunen. Projektet kommer
att förekomma ofta på intranätet. Projektet vill nå ut med kommunikation till föreningar, företag och
privatpersoner via befintliga kanaler, men även hitta nya vägar. Även i nyhetsbrev för Vi Företagare och
Svenskt Näringsliv ska projektets aktiviteter vara återkommande inslag. Eftersom projektteamet arbetar
mobilt kommer stor energi att läggas på fysiska möten och relationsbyggande samtal, där vi återkommer till
det löpande resultatet.
Länsstyrelsen har ett övergripande ansvar för integration. Projektet kommer återkommande att berätta om
projektet via den kanalen. Tingsryds kommun ingår i det länsövergripande nätverket "Arbetssamverkan
Kronoberg" med länets kommuner, som har såväl styrgrupp, som idégrupp där vi kommer att berätta om
utvecklingen.
Kronobergs län har även ett nätverk som träffas månadsvis med bestående av integrationsansvariga i
kommunerna. Projektet ska aktivt arbeta med resultat och återkoppling i det nätverket under projektets
gång.
I möte med målgrupp eller deltagare sker muntlig och visuell information om EU:s medfinansiering av
projektet.
Eftersom projektet i stor omfattning kommer att använda sociala medier så kommer vi i utformningen
grafiskt ha med logotyper och beskrivningar kring medfinansieringen. Vid filmat material kommer vi att
synliggöra EU:s medfinansiering.
I övrigt så följer projektet anvisningarna i AMIFs "Guide för synliggörande av projekt".

Utvärdering
Projektet ska utvärderas, helst av en oberoende extern utvärderare. Utvärderingen behövs bland annat
för att bedöma projektets framgång och måluppfyllelse. Val av metod (som till exempel egenutvärdering,
resultatutvärdering, följeutvärdering etc.) bör anpassas till den typ av projekt som ska genomföras. Tänk på
att göra koppling till aktiviteter och att budgetera för kostnaden.

Beskriv:
• Vilken metod för utvärdering som ska tillämpas.
• När under projektet som ni anser att utvärderingen bör påbörjas.
• Hur utvärderingens resultat ska användas och av vem.

Projektet använder sig av en extern utvärderare. Denna ska upphandlas enligt beskrivningen i avsnittet
Inköp
och upphandling.
Vi har tagit en tidig kontakt med Institutet för lokal och regional demokrati (ID) med säte i Växjö. De har
goda erfarenheter av projektledning och utvärderingar av AMIF-projekt, ESF-projekt och andra projekt hos
kommuner. ID erbjuder en tillgänglighet, lokal närhet och enkelhet som vi tror blir bra. Utifrån den kontakten
har vi uppskattat en kostnad som vi har angett i projektbudgeten.
Projektet vill ha en utvärderare som är en "kritisk vän", det vill säga ställer konstruktiva och ibland
ifrågasättande frågor kring metodval och prioriteringar.
Utvärderaren finns med vid uppstartsfasen som bollplank och ska under det första projektåret finns med
löpande. Därefter görs mindre återkommande kvartalsuppföljningar en något större i halvtid
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och en slutlig utvärdering i samband med projektets avslut, samt att utvärderaren medverkar på
spridningskonferensen.
Tätare utvärderingar ger större möjlighet till flexibilitet under projektets gång.
Flertalet av projektmål, delmål, aktiviteter och indikatorer bygger också på uppföljning kvartalsvis, där vi vill
ha stöd av vår utvärderare.
Återrapporteringen till AMIF anpassas efter fondens önskemål. Ett förslag på upplägg är att projektet med
hjälp av utvärderare delger en halvtidsrapport och en större slutrapport. Eftersom stor vikt läggs vid digitala
medier ska det vara möjligt att fortlöpande följa projektet digitalt om så önskas.
Utvärderarna har i första hand till uppgift att granska enkäter och självskattningar och göra personliga
intervjuer med målgrupp, deltagare, fokusgrupp och styrgrupp. Utifrån dessa intervjuer erhålls ett konkret
underlag med rekommendationer. Eftersom kunskaper och arbetssätt ska fortleva efter projekttiden så
kommer det i uppdragsbeskrivningen att läggas särskilt fokus vid de övergripande målen för projektet och
vägen till måluppfyllelse. Resultatet ska kommuniceras till AMIF, styrgrupp, fokusgrupp, kommunledning,
deltagare och målgrupp.

Projekt och samarbetspartner
En projektpartner är en organisation som genomför projektet tillsammans med stödmottagaren. Projektpartnern ska ha kostnader i
projektet, ta del av medfinansieringen och omfattas av samma villkor som stödmottagaren. En samarbetspartner är en organisation
som ni samarbetar med för att genomföra projektet. Till skillnad från projektpartners tar samarbetspartners inte del av medfinansiering
och har inga kostnader i projektet. Kommer projektet att genomföras med projektpartners eller samarbetspartner?

 Ja       Nej     
Om ja, beskriv vilken roll som projektpartners och samarbetspartners kommer att ha i projektet och redogör för hur samverkan
kommer att se ut. Särskilj tydligt i er beskrivning mellan projektpartners och samarbetspartners i projektet. Beskriv också hur
projektpartners kommer att ta del av medfinansieringen.
De samverkanspartners som är aktuella för projektet ingår i LÖK-överenskommelsen.
Projektet är ett sätt att genomföra den lokala överenskommelsen. Utöver det har projektet tillkommit utifrån
resultat och önskemål från frukostmöten och DUA-dialog med företag i kommunen organiserat av Vi
företagare! Inga separata avsiktsförklaringar har tecknats specifikt för projektet, då osäkerhet i omvärlden,
Covid-19 och det ekonomiska läget inte medger detta. Gäller särskilt för Arbetsförmedlingen och de lokala
företagen.

Arbetsförmedlingen
Myndigheten har i dagsläget (med stor osäkerhet kring sin organisation) inte möjlighet att ingå separata
avsiktsförklaringar kring enskilda projekt. Den kan inte garantera samverkan på individnivå, utan arbetar
endast på strategisk nivå. Därav är projektet utformat för att inte vara avhängigt att Arbetsförmedlingen ska
hitta och anvisa personer i sitt system.
Individerna kommer i första hand att väljas ut i samverkan med SFI och Individ- och familjeomsorgen.
Som den del av LÖK-arbetet har överenskommelse i maj 2020 slutits med Arbetsförmedlingen om
att ha en fast kontaktperson i forma av en arbetsförmedlare och en chef gentemot kommunen i
personärende. Chef för integrations- och arbetsmarknadsenheten kommer personligen att stämma
av de personer i målgruppen som ska ingå i projektet. Vid inskrivning i projektet läggs särskild vikt vid
avstämning i AIS (som regelbundet uppdateras gentemot mot Migrationsverkets system) kring frågor som
uppehållstillståndens längd och arbetstillstånd för målgruppen. Dessa noteras och kontinuerlig avstämning
görs med Arbetsförmedlingen i samband med förlängningsbeslut (Arbetsförmedlingen förlänger vanligen
programbeslut för fyra månader i taget om det råder osäkerhet kring förnyade uppehållstillstånd).
Effekten blir att kommunen kommer att "serva" Arbetsförmedlingen med kunskap, kartläggningar,
beslutsunderlag och beslutsrekommendationer kring personer där myndigheten i dagsläget inte hinner med
sitt arbete. Arbetsförmedlingen får därmed även förslag på personer som behöver insatser i projektet. Detta
görs redan idag i projekt och ordinarie verksamhet i Tingsryds kommun. Arbetsförmedlingen uppskattar
mycket denna hjälp för att kunna utföra sin myndighetsutövning.

Region Kronoberg, primärvård
Tingsryd kommun har idag en väl fungerande samverkan i individärenden genom att rehabkoordinator
medverkar i ärendeforum. Regionen medverkar också i en pågående genomlysning av personer med dold
eller känd ohälsa med koppling till ärenden hos Individ- och familjeomsorg. Regionen ansvarar i projektet
för att hålla i hälsoskola för de individer i projektet som har behov av det.
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Det pågående ESF-projektet Hälsofrämjande Etablering är i ett avslutningsskede. Tingsryds kommun och
vårdcentralen har varit delaktiga och en kunskapsöverföring av arbetssätt och rutiner är tänkt att ske till
projekt "Tillsammans i Tingsryds kommun".

Tingsrydsbostäder
Kommunens bostadsföretag ska i projektet i första hand ansvara för att hålla Boskola för målgruppen.

Företag som har deltagit i DUA-dialog
(Tingsryds kommuns näringslivsservice, Vi företagare i Tingsryd och övriga företagare i Tingsryds kommun)
Projektet ska inledningsvis kontakta och bygga relationer med de företag som visar och har visat stort
intresse för integration. En del av projektets metoder bygger på återkoppling från företagen vad gäller att ta
emot TLM. Hur samarbetet ska ske bygger på vad respektive företag bedömer att de kan bidra med under
projektet.

Transnationellt och internationellt samarbete
Projekt kan bedriva transnationellt samarbete med aktörer från andra EU-medlemsstater för att genomföra
insatser inom ramen för fonden eller utbyta erfarenheter. Internationellt samarbete, det vill säga åtgärder
i tredjeland, kan också genomföras. Internationellt samarbete ska syfta till åtgärder i samverkan och
samklang med andra åtgärder utanför unionen för vilka stöd beviljas genom unionsinstrument.
Kommer projektet att bedriva transnationellt samarbete?

 Ja       Nej     
Om ja, beskriv vilka projektet kommer samarbeta med och hur samarbetet kommer bedrivas. Ange även vilket mervärde som det
transnationella samarbetet medför. Om tillämpligt, ange även inom vilka andra medlemsstater projektet kommer att bedrivas och om
någon EU-byrå kommer att vara involverad.

Internationellt samarbete (Samarbete utanför EU är vissa fall stödberättigande)
Kommer projektet att bedriva internationellt samarbete?

 Ja       Nej     
Om ja, beskriv vilka projektet ska samarbeta med och hur samarbetet ska bedrivas. Beskriv även vilket mervärde som det
internationella samarbetet medför.

Inköp och upphandling
Projekt ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt. Utgifter som framstår som oskäliga är därför inte
stödberättigande.

Stödmottagare inklusive projektpartners som är upphandlande myndighet enligt Lagen (2016:1145) om
offentlig upphandling (LOU) ska tillämpa lagen även inom projektverksamheten. Med upphandlande
myndighet avses en statlig eller kommunal myndighet samt offentligt styrda organ som enligt lagen
jämställs med upphandlande myndigheter. Besök gärna Upphandlingsmyndigheten för mer information och
vägledning

Stödmottagare inklusive projektpartners som inte omfattas av LOU ska vid köp, hyra och leasing följa
de principer som följer av 4 kap. 1 § den lagen (principerna om icke-diskriminering, likabehandling,
proportionalitet, öppenhet och ömsesidigt erkännande).

Den som följer lagen om offentlig upphandling (LOU) eller de principer som föreskrivs ovan, anses normalt
sett uppfylla kraven gällande kostnadseffektivitet.

Upphandlingsplan
De aktörer som omfattas av LOU ska i upphandlingsplanen ange alla planerade upphandlingar under
projektperioden oavsett form. Upphandlingsplanen är preliminär och förändringar som uppstår under
projektets gång ska anmälas till funktionen för fonderna. Aktörer som inte omfattas av LOU ska ändå
fylla i upphandlingsplanen för att visa vilka inköp som ska företas under projektperioden. Samtliga
inköp och upphandlingar måste vara väl dokumenterade för att kostnaderna ska kunna bedömas vara
stödberättigade.
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Vi är ett offentligt styrt organ för i ansökan aktuella budgetår och omfattas
därmed av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

 Ja       Nej     

Vi har en inköpspolicy/upphandlingspolicy som tillämpas i vårt arbete kring
inköp/upphandling.

 Ja       Nej     

Vi har en inköpsavdelning/upphandlingsavdelning som kommer att vara
involverad i vårt arbete med projektet.

 Ja       Nej     

Typ av vara/tjänst som ska
upphandlas

Budgeterad kostnad Typ av upphandlingsförfarande Starttid för upphandlingen
(ÅÅÅÅMM)

Utvärderare 250 000 kr Direktupphandling 202010

Surfplattor deltagare 20 000 kr Avrop från eget ramavtal 202010

Enklare förtäring deltagare 37 500 kr Direktupphandling 202010

Enklare förtäring styrgrupp 15 750 kr Direktupphandling 202010

Enklare förtäring fokusgrupp 7 000 kr Direktupphandling 202010

Slutkonferens-förtäring, hyra
av lokal, föreläsare

21 365 kr Direktupphandling 202010

Resor och logi personal 94 000 kr Avrop från eget ramavtal 202010

Busskort målgrupp 10 000 kr Direktupphandling 202010

Trycksaker 30 000 kr Direktupphandling 202010

Kamera till kommunikatör 12 000 kr Direktupphandling 202010

Undervisningsmaterial TLM 25 000 kr Direktupphandling 202010

Hyrbil 80 302 kr Direktupphandling 202010
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Budget (för ansökan om stöd)
Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)
Budgeten avser
Namn på projektet
Tillsammans i Tingsryds kommun

Diarienummer ansökan om stöd
FFF2020/000091

Budgetöversikt
Utgifter/Kostnader Belopp
Personal 5 608 980 kr
Resor och logi 200 702 kr
Utrustning, materiel och lokaler 87 000 kr
Extern sakkunskap och externa tjänster 250 000 kr
Övriga kostnader 75 030 kr
Summa direkta kostnader 6 221 712 kr
Indirekta kostnader Indirekta kostnader (15 % av personalkostnader) 841 347 kr
Summa kostnader 7 063 059 kr

Intäkter/Finansiering Belopp
Medfinansiering från AMIF 75% AMIF medfinansiering 5 297 294 kr
Utökad medfinansiering Nej 0 kr
Intäkter 0 kr
Finansiering projektpartner 0 kr
Finansiering tredje part 0 kr
Kontant finansiering från stödmottagaren 1 765 765 kr
Summa intäkter/finansiering 7 063 059 kr
Balans 0 kr
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Detaljerad budget
Kostnader
Personal

Organisation Befattning Lönetyp Ersättning Mån/Tim Sys.grad LKP Kommentar Belopp

Tingsryds kommun Delprojektledare Månadslön 35 000 kr 25 50,00 % 41,00 % 616 875 kr

Tingsryds kommun Projektadministratör Månadslön 30 000 kr 24 50,00 % 41,00 % 507 600 kr

Tingsryds kommun Projektekonom Månadslön 38 000 kr 27 25,00 % 41,00 % 361 665 kr

Tingsryds kommun Övrig projektpersonal Månadslön 30 000 kr 21 100,00 % 41,00 % Koordinator 888 300 kr

Tingsryds kommun Övrig projektpersonal Månadslön 30 000 kr 21 75,00 % 41,00 % Brobyggare 666 225 kr

Tingsryds kommun Övrig projektpersonal Månadslön 23 000 kr 21 100,00 % 41,00 % Språkstödjare 681 030 kr

Tingsryds kommun Övrig projektpersonal Månadslön 30 000 kr 21 25,00 % 41,00 % Kommunikatör 222 075 kr

Tingsryds kommun Projektledare Månadslön 38 000 kr 2 100,00 % 41,00 % Projektledaren arbetar heltid
i projektet de första två
månaderna.

107 160 kr

Tingsryds kommun Projektledare Månadslön 38 000 kr 25 50,00 % 41,00 % 669 750 kr

Tingsryds kommun Övrig projektpersonal Månadslön 30 000 kr 21 50,00 % 41,00 % 444 150 kr

Tingsryds kommun Övrig projektpersonal Månadslön 30 000 kr 21 50,00 % 41,00 % 444 150 kr

Resor och logi

Organisation Beskrivning Kommentar Belopp

Tingsryds kommun Hyrbil Projektteamet hyr en bil för resor inom kommunen och till
angränsande kommuner. I första hand för att besöka deltagare
som arbetsgivare och föreningar. Då kommunens olika orter
är utspridda geografiskt är det nödvändigt med en hyrbil för att
ta sig till besöken. För längre resor gäller Tingrsyds kommuns
resepolicy om kollektivt färdsätt. Räkneexempel: Totalt 12
veckohyror a`6691 kr = 80 302 kr

80 302 kr
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Tingsryds kommun Resor inom Sverige personal Resor för personal till seminarier, utbildningar och avstämningar
med AMIF etc. Vi räknar med 20 resor för två personer i
taget med tåg plus övernattning och dagersättning. (2x20) (1
000+1200+150) = 94 000

94 000 kr

Tingsryds kommun Busskort för målgruppen TLM Resor för TLM. Till exempel till en anställningsintervju. 5 st
busskort laddade med 2 000 kr = 10 000 kr.

10 000 kr

Tingsryds kommun Resersättningar 10 tillfällen á 100 kr för sju
personer = 7 000 kr

7 000 kr

Tingsryds kommun Möten med FFF. Tåg plus övernattning och
dagersättning. (2x2) x (1 000+1200+150)

9 400 kr

Utrustning, materiel och lokaler

Organisation Beskrivning Kommentar Belopp

Tingsryds kommun Surfplattor till utlån till TLM 10 st surfplatta för utlån. 10x 2 000 kr = 20 000 20 000 kr

Tingsryds kommun Undervisningsmaterial Inköp av litteratur, till exempel körkortsbok på olika språk. 50 x
500 kr = 25 000 kr.

25 000 kr

Tingsryds kommun Trycksaker Trycksaker för att marknadsföra projektet utöver startpaket från
AMIF. Broschyrer, visitkort. Uppskattad kostnad 30 000 kr

30 000 kr

Tingsryds kommun Kamera Inköp av kamerautrustning till kommunikatör, inklusive licenser
för redigering.

12 000 kr

Extern sakkunskap och externa tjänster

Organisation Beskrivning Kommentar Belopp

Tingsryds kommun Utvärderare Ett tänkt timpris är 850 kr/ + moms. Vi har uppskattat
totalkostnaden utifrån en tänkt schablon på projektets budget

250 000 kr

Övriga kostnader

Organisation Beskrivning Kommentar Belopp

Tingsryds kommun Besök av deltagare - förtäring Vid de tillfällen projektet bjuder in föreningar och arbetsgivare
till exempel på frukostmöte eller workshops bjuds på enklare
förtäring. 10 personer vid 30 tillfällen á 125 kr = 37 500 kr

37 500 kr
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Tingsryds kommun Slutkonferens Enklare förtäring för 100 deltagare á 125 kr = 12 500.
Uppskattad lokalhyra 1880 kr. Uppskattad kostnad för föreläsare
6000 kr.

20 380 kr

Tingsryds kommun Styrgrupp Förtäring styrgrupp 7 personer träffas vid 10 tillfällen á 125 kr =
8 750. Resersättningar 10 tillfällen á 100 kr för sju personer= 7
000

8 750 kr

Tingsryds kommun Fokusgrupp Enklare fika för 7 personer vid 20 tillfällen á 60 kr =8 400 kr 8 400 kr

Indirekta kostnader

Beskrivning Belopp

841 347 kr

Finansiering
Kontant finansiering från stödmottagaren

Beskrivning Belopp

1 765 765 kr
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