Tertialrapport för tiden 210101-210430
Namn på insatsen: Jämna Steget
•

Syftet med processen Jämna steget är att i samklang med processen ”Första steget”
erbjuda

utrikesfödda

män

att

skapa

en

övergång

till

studier

eller

arbetsmarknaden, på del- eller heltid, samt en större möjlighet till självförsörjning
och till individuell utveckling för den enskilde. Detta då vi vill att
jämställdhetsperspektivet ska prägla Arbetsförmedlingens samt Arbetsmarknadsoch Integrationsenhetens alla verksamheter. Konkret innebär det att förhållanden
och villkor för både kvinnor och män ska synliggöras och utmanas. I de fall som
vi kan arbeta parallellt med individer ur samma hushåll finns även förväntade
långsiktigt positiva synergieffekter för nästföljande generations inställning till
studier och arbetsmarknaden.
•

Målet gällande deltagande individer är att samtliga uppnår en högre nivå av
integration i samhället, övergång till studier eller etablering på arbetsmarknaden
efter projektet.

•

Metoden bygger på 15 veckors insatser fördelat på två moduler med insatser
fördelat på såväl grupp- som individnivå (arbetsmarknadsorientering, hanterande
av en digital värld, praktik, jobbsök, studiebesök, studie- och yrkesvägledning
m.m. Samtliga deltagare som läser SFI gör det i samverkan med processen, detta
då vi inte vill avbryta studier utan istället komplettera.
Utvärdering har genomförts löpande, både internt samt med P&P (utvärderarna
av processerna). De kontinuerliga utvärderingarna är av stor vikt så vi är
följsamma med korrigeringar av längd på moduler och innehåll för att följa de
förutsättningarna som tillhandahålls. Utifrån löpande utvärderingar har metoden
justerats för att passa den målgrupp som nu kommer in i processerna. Denna
målgrupp är betydligt svagare i språket och genom en rakare metod med mer
språkträning i längre praktikperioder tror vi kommer gynna deltagarnas
utveckling och möjlighet att nå självförsörjning.
Under 2020-2021 har Coronapandemin påverkat hela verksamheten som
processerna befinner sig i. Den fysiska miljön har varit nedstängd men via kreativt
arbete av processledarna har processerna kunnat fortskrida genom att bedriva
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föreläsningar i tält, coachande samtal ute och kontinuerlig kontakt med
deltagarna. Mycket arbete har skett digitalt med digitala föreläsningar, individuell
coachning via videomöten, telefon och mail. Deltagarna har fått hemskickat
material inför föreläsningarna och även fått hemuppgifter att redovisa.
Vår praktikanskaffning tillsammans med vår arbetsanskaffare som finns
tillgänglig på AMI är igång och leder till externa praktiker. Det har pga pandemin
varit svårare att hitta praktikplatser.
Det är dock fortsatt viktigt att notera att flera individer som är aktuella för
processen har bristande kunskaper i svenska trots långvarig insats via SFI, detta
påverkat naturligtvis den enskilde individens möjligheter för inträde på
arbetsmarknaden och/eller vidare studier, men även en utmaning för metoden i
processen.
Vi har ett arbete med Extratjänster vilket är en bra väg för många deltagare att nå
ett första arbete i Sverige. Det anställs löpande personer från våra projekt och
processer till Extratjänster.
•

Samverkansstrukturen har fungerat väl under coronapandemin med digitala
möten etc

•

Statistik
Under året har hittills 20 st varit inskrivna i Jämna steget. 6 st har fått en
anställning, 2 st har gått till utbildning samt 5 st varit ute på praktik.

Prognos för ekonomin (om prognosen visar en avvikelse på > 10 % ska anledningen
anges)
Beviljade medel

154 tkr

Fakturerade kostnader

191 tkr

Prognos för året

524 tkr

Prognos för året är uppdaterad utifrån att vi dragit ned i projektet från 1/6. Denna
faktura är lite mer men nästa tertial tar vi ut mindre så vi hamnar rätt för årsprognosen.
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Övrigt
Värt att nämna är att vi inte har fått tillgång till SUS ännu, ny ansökan har skickats till
Försäkringskassan men vi har inte fått svar ännu. Arbetsförmedlingen har under första
kvartalet i år satt stopp för utökning av Extratjänster pga deras budget, detta stopp gäller
fortfarande. Detta drabbar målgruppen i projektet i stor grad. Utifrån att vi sett bristande
deltagarunderlag i Jämna steget har vi valt att dra ner aktiviteten i den processen och har
delvis slagit ihop den med Första steget. En anledning att vi fått svårt att få deltagare är
att de aktuella personerna för processen har fått annan planering via
Arbetsförmedlingen.
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