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Fördjupad uppföljning av Kvinnoprojektet, Sensus, 
Norrköping 2007-07-01 – 2009-02-28. 
 

1.Sammanfattning 

Kvinnoprojektet har bedrivits i sin nuvarande form sedan 2007-07-01. Antalet inskrivna är 21 
deltagare per 2009-02-25. Antalet kvinnor som deltagit under perioden 2007-07-01 – 2008-
12-31 är totalt 60. Sju av dessa skrevs in i gamla kvinnoprojektet, alltså före 2007-07-01. 
Genomsnittsåldern för de inskrivna är c:a 35år. 
 
Redovisningen baseras dels på de månatliga rapporter som inskickats till 
samordningsförbundet, dels på uppföljning av de 24 kvinnor som både påbörjat och avslutat 
deltagande inom ramen för nya kvinnoprojektet. (tidsperiod 2007-07-01 – 2008-09-30) och 
som inte avbrutit deltagandet inom en månad. 
 
I månadsrapporterna framkommer att totalt 29 av 51 deltagare eller 57%, gått vidare till 
arbete/praktik eller studier. Tio deltagare har gått vidare till andra projekt/verksamheter som 
finansieras helt eller delvis av Samordningsförbundet. 
 
I den fördjupade uppföljningen baserad på Ekonomiskt bistånds IFO-system framkommer att 
av totalt 24 kvinnor är sex ej aktuella för ek.bistånd sedan de slutat i Kvinnoprojektet, fem har 
minskat biståndsbehov medan övriga 13 kvarstår i ungefär oförändrat biståndsbehov. 
Dessa 24 kvinnor har varit aktuella för ekonomsikt bistånd från 4 upp till 18 år. Tre av dem 
har ej haft kontakt/varit inskrivna på Arbetsförmedlingen, tre har varit inskrivna medan 
resterande 18 har aktualiserats och avaktualiserats till och från under perioden 2006 till 2008. 
 
De sex deltagare som ej längre har bidragsbehov från Ekonomiskt bistånd har sammanlagt 
erhållit 2 445 336 Kr under den tid de varit aktuella. I genomsnitt har dessa sex varit aktuella 
för ekonomiskt bistånd i nio år, för samtliga 24 deltagare gäller 11 års aktualitet för 
ekonomsikt bistånd. 
 
Personalen i Kvinnoprojektet anser, vilket framkommit i de tre självvärderingar som 
genomförts 2008 och 2009, att målgruppen är ”tyngre” än förväntad och att ”dolda” problem 
visar sig efter hand. 
 

2.Bakgrund 

Kvinnoprojektet har bedrivits i sin nuvarande form sedan 2007-07-01. Antalet inskrivna är 21 
deltagare per 2009-02-25. Antalet kvinnor som deltagit under perioden 2007-07-01 – 2008-
12-31 är totalt 60. Sju av dessa skrevs in i gamla kvinnoprojektet, alltså före 2007-07-01. 
Genomsnittsåldern för de inskrivna är c:a 35år. Medräknas även de som började i ”gamla” 
Kvinnoprojektet blir genomsnittsåldern c:a 1 år högre. 
 
I avtalet mellan Arbetsmarknads och vuxenutbildningsnämnden och Sensus, framgår följande: 
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§ 2 UPPDRAGETS OMFATTNING OCH ART 
 
Kvinnoprojektet riktar sig till kvinnor som är aktuella inom försörjningsstödskontoret och är 
ett första steg för att bryta upp från ett utanförskap från arbetsmarknaden. Verksamheten 
skall genom individ- och gruppinriktade insatser stärka deltagarnas förmåga till 
förvärvsarbete. 
 
Totalt omfattar verksamheten 30 platser. Deltagarna anvisas av handläggaren från 
ekonomiskt bistånd efter utredning och bedömning. Samtliga kvinnor som aktualiseras till 
verksamheten skall passera en inskrivningsgrupp med representanter från ekonomiskt bistånd 
och kvinnoprojektet. Till verksamheten finns en referensgrupp med representanter från 
arbetsmarknadskontoret, arbetsförmedlingen och samordningsförbundet. 
 
Den maximala inskrivningstiden kan uppgå till nio månader men som regel bör inskrivnings-
tiden vara betydligt kortare.  
 
§ 4 MÅLGRUPP 
 
Långtidsarbetslösa kvinnor med svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden.  
Frånvaron från arbetsmarknaden kan ha olika skäl, exv barnafödande, sjukskrivning, 
bristande kunskaper i svenska språket eller olika former av sociala problem. 
 
§ 5 MÅLSÄTTNING 

Verksamhetsmål 
Att skapa förutsättningar så att de enskilda deltagarna uppnår eller förbättrar sin förmåga 
till förvärvsarbete eller studier.  

Resultatmål 
70 % av deltagarna skall efter genomförd insats gå vidare till arbete, praktik eller studier. 
 

3.Resultat 

Antal ärenden 
Totalt 60 kvinnor har varit inskrivna i Kvinnoprojektet under tiden 2007-07-01 – 2008-12-31. 
Sju av dessa skrevs in före 2007-07-01 (i det ”gamla” Kvinnoprojektet). 
 
Genomsnittstiden för kvinnorna i Kvinnoprojektet är knappt 7 månader. Exkluderas de sju 
som skrevs in före 2007-07-01 är tiden drygt 6 månader. 
 
Redovisning från månadsrapporter. 
Av de som rapporterats ha slutat före 2008-12-31 har 22 kvinnor gått vidare till studier i 
någon form. Sju har gått vidare till arbete/praktik. I de flesta fallen handlar det om 
gymnasiestudier eller svenska för invandrare SFI, i några fall även om grundskolestudier och 
högskolestudier. Totalt 57% har alltså gått vidare till arbete/praktik eller studier. Dessutom 
har tio deltagare gått vidare till andra projekt/verksamheter som finansieras helt eller delvis av 
Samordningsförbundet. Tre av dessa till Basen, fyra till Arbetsförmågebedömning och en till 
CUPAn.  
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Redovisning från fördjupad uppföljning 
Av de som följts upp i Arbetsmarknadskontorets IFO-system (24 kvinnor) är sex ej aktuella 
längre. Fem har minskat bidragsbehov medan resterande 13 kvarstår i bidragsbehov. Med 
”kvarstår i bidragsbehov” menas att de beslutade och utbetalade beloppen har fortsatt på 
ungefär samma nivå som under tiden de varit inskrivna i Kvinnoprojektet och strax före. Med 
”minskat bidragsbehov” menas att beloppen avsevärt minskat p.g.a. andra inkomster såsom 
ex.vis aktivitetsersättning, studiebidrag men också, i ett fall, p.g.a. makes/sambos ökade 
inkomster. Med ”ej aktuella längre” menas att några transfereringar ej ägt rum sedan 
deltagaren i fråga avslutat deltagandet i kvinnoprojektet. Deltagarna har i genomsnitt uppburit 
ekonomiskt bistånd under 11 års tid med en variation från 4 till 18 år. 
 
Beträffande aktualitet hos Arbetsförmedlingen (AF) under åren 2006 – 2008 kan konstateras 
att tre deltagare ej varit inskrivna under perioden, tre har varit inskrivna under hela perioden 
medan resterande 18 haft återkommande kontakter då de aktualiserats och avaktualiserats. 
 
Urvalet av dessa 24 kvinnor baseras på att de börjat i Kvinnoprojektet efter 2007-07-01, slutat 
före 2008-10-01 samt ej avbrutit inom en månad.  
 

4.Slutsats 
 
Som framgått i samtliga självvärderingar (tre st genomförda 2008-01-16, 2008-05-27 samt 
2009-02-25), som hållits med personalen i Kvinnoprojektet, uppfattas målgruppen som 
”svårare än förväntat” (bilaga 1). Om tiden för ekonomsikt bistånd beaktas, framkommer i 
”Redovisning från fördjupad uppföljning”, att genomsnittstiden för aktualitet är 11 år. Vid 
journalgenomläsning framkommer dessutom att dessa kvinnor ofta har en komplex social 
situation med ibland, inslag av psykiska och psykosociala problem/faktorer, familjeproblem, i 
några fall eget eller närståendes missbruk, språksvårigheter, dålig skolunderbyggnad, egna 
barn med särskilda behov m.m. 
Trots detta har c:a 60% gått vidare enligt månadsstatistiken (bilaga 2) eller 6 av 24 lämnat 
beroendet av ekonomsikt bistånd, under tiden de deltagit i Kvinnoprojektet. Då någon 
jämförelsegrupp saknas går det naturligtvis inte att dra allt för långtgående slutsatser av vilken 
effekt deltagandet i Kvinnoprojektet haft men genomsnittstiden för aktualitet hos ekonomsikt 
bistånd för den grupp som brutit beroendet av ekonomiskt bistånd, är nio år.  
 
Genomsnittligt bistånd till ”Ensamstående kvinna med barn” är i feb 2009 5 837 Kr. Per 
kvinna och år är följaktligen summan 70 044 Kr. Observera att för de som ej enbart haft 
utfyllnad utan helt varit beroende av ekonomiskt bistånd blir summan avsevärt högre.  
 
De deltagare som ej längre är i behov av ekonomiskt bistånd har totalt erhållit, enligt 
rapporten ”Saldo per person” i IFO-systemet, 2 445 336 Kr. I genomsnitt per år blir summan 
271 704 KR, (2 445 336 Kr delat med nio år). 
 
 
 
 
    Tomas Feldt 
    Utvärderare 
    Norrköpings samordningsförbund
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Bilaga 1 
 
Självärderingar 2008-01-16, 2008-05-27 samt 2009-02-25 med personal i Sensus 
Kvinnoprojekt. 
 
2008-01-16 
 

• Har ni fått in rätt individer/målgrupp i projektet i förhållande till 
projektbeskrivningen? 

Några av kvinnorna stämmer överens med projektbeskrivningen medan andra inte gör det. 
Vår tanke är att många av kvinnorna har dolda problem som har kommit fram när de ingår i 
en verksamhet. Dessa problem har varit hinder för dem att söka sig vidare till arbete, praktik 
eller studier. Vissa av deltagarna har inte träffat sin handläggare på lång tid och har därför 
inte vetskap om kvinnans nuläge/status. 
 

• Bedömer ni, att det uppsatta målet är realistiskt? 
Att få ut 70 % är orealistiskt med tanke på kvinnornas både tidigare och nuvarande problem. 
Eftersom vi är styrda av intag på utbildningar samt deras maxtid i projektet kan det i vissa 
fall upplevas som stressande för deltagaren. Vi skulle önska en snabb väg till Af då vi inte 
hinner agera arbetsförmedlare med tanke på kvinnornas status. Även hjälp med 
praktikplatser vore önskvärt.    
 
2008-05-27 
 

• Har ni fått in rätt individer/målgrupp i projektet i förhållande till 
projektbeskrivningen? 

Den senaste tiden har två kvinnor med dåliga svenskakunskaper antagits. Dessa bedöms inte 
klara studier trots att remittenten ansett detta? Få ansökningar senaste tiden. Det är några få 
handläggare på AMK som remitterar. 
 

• Bedömer ni, att det uppsatta målet är realistiskt? 
 Beror på vilka som antas. Problem kan uppstå om de kvinnor som sökt utbildning till hösten 
ej antas. 
 
2009-02-25 
 

• Har ni fått in rätt individer/målgrupp i projektet i förhållande till 
projektbeskrivningen? 

Mer komplex problembild. Psykosociala och/eller psykiska problem. Detta saknas i avtalet. 
 

• Bedömer ni, att det uppsatta målet är realistiskt? 
70% för högt satt. 50% bedöms vara mer realistiskt. Detta inkluderar arbete, praktik och 
studier. 
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Bilaga 2: Månadsrapporter 
 
I det följande redovisas vad som framkommit i de månadsrapporter som skickas till 
samordningsförbundet. Verksamheterna ombedes att beskriva var deltagaren tar vägen efter 
avslut. 
 

Verksamhet efter avslut
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Annan åtgärd 4
Annat projekt 10
Arbete/Praktik 7
Flyttat/Avförd 4
Pågår 9
Sjukskr/F-ledig 4
Studier 22
Totalt 60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 3 nästa sida 
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ID antal månader i proj. uppgiven verksamhet vid avslut aktuell  Ek.bist 090101 anmärkning Varaktighet Ek.bistånd sedan år (enl IFO) antal år** 
Kvinna 1 8 Basen aktuell åter Kvinnoprojektet 2004 - pågår 5 
Kvinna 2 11 Gymnasiestudier ej aktuell längre   2002-2003, 2004-2008 6 
Kvinna 3 7 Sjukskriven aktuell* skuldsanering 1992 - 2008 16 
Kvinna 4 5 Annan åtgärd aktuell ev åter Kvinnoprojektet 1993 - pågår 16 
Kvinna 5 11 SFI-studier aktuell Väntar på SFI 1991 - pågår 18 
Kvinna 6 3 SFI-studier aktuell SFI-studier 1999 - pågår 10 
Kvinna 7 5 SFI-studier aktuell anvisas "utrikesfödda" 1992 - pågår 17 
Kvinna 8 5 Basen aktuell* Aktivitetsgaranti 1992 - pågår 17 
Kvinna 9 10 Gymnasiestudier aktuell* CSN 1992 - pågår 17 
Kvinna 10 4 Arbete ej aktuell längre   1995 - 2008 13 
Kvinna 11 2 Gymnasiestudier aktuell Arbetsträning Reko 2001 - 7 
Kvinna 12 9 Högskolestudier ej aktuell längre   1999 - 2008 9 
Kvinna 13 10 Samteamet aktuell Praktikplats 1993-1995, 1996-2003, 2006 - pågår 11 
Kvinna 14 10 Reko aktuell ej börjat Reko 1999 - pågår 9 
Kvinna 15 4 Annan åtgärd aktuell Socialkontoret 2004 - pågår 4 

Kvinna 16 9 Gymnasiestudier aktuell* 
ej "löpande" sedan 
0806 1992 - 2008 16 

Kvinna 17 9 Avförd*** aktuell Socialkontoret 1993 - pågår 15 
Kvinna 18 6 Flyttat +  studier ej aktuell längre   1993 - 2008 15 
Kvinna 19 2 SFI-studier aktuell Arbetsträning Reko 2002 - pågår 6 
Kvinna 20 2 Flyttat +  studier ej aktuell längre   2004 - 2008 4 
Kvinna 21 8 Gymnasiestudier aktuell Ej berättigad CSN 1999 - 2000, 2001 - pågår 8 
Kvinna 22 6 Gymnasiestudier aktuell* Studiebidrag 1999 - pågår 9 
Kvinna 23 4 Gymnasiestudier ej aktuell längre   2001 - 2008 7 
Kvinna 24 1 Cupan aktuell Arbetsträning Reko 2001 - 200,. 2003 - pågår 7 
Genomsnit
t 6,3     11 
* = minskat bidragsbehov      
** = Antal år i IFO-systemet. Handläggning och aktualitet kan ha påbörjats före år 1991 då Ek.bistånd hanterades manuellt   
*** = Avbrutit      
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Bilaga 4 Månadsrapportering 
Projektets namn   Förbund      

ID år/dag Ålder Kön Remittent Startdatum Försörjning Slutdatum Försörjning Orsak Vart tar personen Kommentar 

        (ÅÅÅÅMMDD) vid start (ÅÅÅÅMMDD) vid avslut till avslut vägen efter avslut   
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
 
 
 
 


