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Redovisning av verksamheter som fått förbundets stöd 2016 
 

Denna bilaga innehåller en redovisning av verksamhet och resultat i de fem verksamheter 

som beviljats medel från förbundet för 2016. Styrelsen har beslutat att all redovisning ska 

ske könsuppdelad redan detta år. Så sker när det är möjligt. Stor del av statistiken är hämtad 

ur Försäkringskassans uppföljningssystem SUS, sektorsövergripande system för uppföljning 

av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. 

1. Verksamheten Enter 

Enter startade som projekt 2012. Från 2015 är alla huvudmän överens om att implementera 

verksamheten, med fortsatt stöd från förbundet. Verksamheten har en treårsbudget som 

omförhandlas varje år. 

Verksamheten genomförs gemensamt av förbundets sju huvudmän. Huvudansvariga ägare 

är Jönköpings kommuns Arbetsmarknadsavdelning (AMA). 

Målgruppen för projektet är personer i arbetsför ålder 18 – 64 år som  

- har behov av insatser från flera av projektet aktörer 

- uppbär offentlig försörjning 

- bedöms ha en arbetsförmåga att bygga på inom ett år 

Prioriterad grupp är personer i åldersgruppen 18-29 år, med psykisk ohälsa och/eller psykisk 

funktionsnedsättning. 

Det övergripande målet är att tillvarata resurser och hitta hållbara lösningar för den enskilde 

individen i riktning mot arbete och studier. 

De konkreta målen för projektet är att  

- 30% av deltagarna som bedöms ha arbetsförmåga skall komma i arbete eller 

studier och på så sätt minska behovet av offentlig försörjning 

- övriga deltagare ska ges stöd i att komma till rätt försörjning 

- 80% av deltagarna i projektet ska uppleva att den egna hälsan och/eller 

livskvalitén har förbättrats. 

Grundbemanningen på Enter är en handledare från respektive part Jönköpings kommun, 

Region Jönköpings län, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 2015 utökades Enter 

med en halvtids handledartjänst från Regionen. Denna tjänst utökades till heltid i januari 

2016. Det innebär att 5 handledare samarbetat för att hjälpa deltagarna på bästa sätt. Då 

medarbetaren i aktuell tjänst valt att gå till annat arbete påbörjades i slutet av 2016 en 

rekrytering. I samband med detta togs beslut om överföring av personalansvaret för tjänsten 

till AMA.   
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Enter ska ta emot 75 deltagare per år. Under 2012-

2016 har man arbetat med 116 kvinnor och 111 

män. Under 2016 arbetade Enter med totalt 78 

deltagare, varav 41 kvinnor. 16 kvinnor och 17 män 

skrevs in under året. Antalet nya deltagare 

påverkades bl a av att flera deltagare behövt stöd 

under längre tid än beräknat och vakansen på ovan 

nämnda tjänst. De flesta deltagarna tillhör 

prioriterade gruppen 18-29 år med psykisk ohälsa. 

Flest deltagare har kommit på remiss från Region 

Jönköpings län. 

11 boende i Vaggeryd, Habo och Mullsjö har 

kommit in via remiss från Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan eller Region Jönköpings län, 

utöver de 17 som enligt tabellen kommit direkt 

från respektive kommuns verksamhet. 

Många av deltagarna i Enter har bristande 

utbildningsbakgrund. 31 har enbart avslutat 

grundskola 9 år (eller motsvarande) och tre 

deltagare har inte ens det. 

Avtal finns som innebär att deltagare får del av 

de insatser som det finns behov av, oavsett vilken 

part deltagaren haft kontakt tidigare. Följande är 

exempel på insatser har gjorts för eller med 

deltagarna i Enter under året: motiverande samtal, friskvårdsaktiviteter, studie- och 

yrkesvägledning, praktik, Redokurs, Livsstilskurs, utredningar, stöd i vårdkontakter, stöd i 

ersättningsansökningar, informations- och samrådsmöten med andra aktörer. 

Två Redokurser på 10 veckor har genomförts för 14 deltagare i samarbete med AMA 

Jönköpings kommun. Kursens syfte är att få aktivitetsbalans genom att förenkla och göra 

förändringar i vardagen. En Livsstilskurs på 5 veckor har genomförts på Kungsportens 

Friskvård för 8 deltagare. Kursen tar upp tema som berör sömn, kost, motion, stress och 

självkänsla med syftet att rustas och göra livsstilsförändringar.  

21 kvinnor och 18 män har avslutats under 2016.  

Av dem bedömdes 21 ha en arbetsförmåga. Av dessa 21 började 15 arbeta eller studera vid 

avslut, vilket är en större andel än tidigare år.  

Målet är att 30% av dem som bedöms ha arbetsförmåga ska komma till arbete eller studier 

vid avslut. För att kunna räkna procent ser vi på resultatet sedan Enter startade. Totalt har 

107 av de 184 som avslutats bedömts ha arbetsförmåga. Av dessa har åtminstone 25 kvinnor 

och 29 män (50% totalt) börjat arbeta eller studera vid avslut.  
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De som inte klarar att komma igång 

med arbete eller studier ska få stöd till 

rätt försörjning. Störst förändring har 

skett vad gäller behov av 

försörjningsstöd (från 20 till 10).  

Två kvinnor och sex män klarade sig 

helt utan offentlig försörjning vid avslut 

och två fick studiemedel.  

Några deltagare behövde fortsatt 

försörjningsstöd i avvaktan på första lön 

eller beslut om en förberedd 

anställning eller sjukersättning. Andra behövde minskat försörjningsstöd p g a annan 

inkomst på deltid. Behovet av försörjningsstöd har därför minskat mer än i ovanstående 

diagram. 

Vissa unga med aktivitetsersättning behöver en lägre nivå efter Enter pga kombination med 

deltidsarbete. Andra har gått från passivitet till aktiva studier med sikte på arbete, med 

bibehållen ersättning en period. 

Även förändringen av hälsosituation och livskvalitet är viktig, såväl för deltagaren som för 

anhöriga och behovet av fortsatt stöd från samhället. Projektmålet är att minst 80% ska 

uppleva att den egna hälsan och/eller livskvalitén har förbättrats. 

Totalt 133 deltagare har besvarat en hälsoenkät vid både start och avslut ur Enter. 

73 st angav en tydlig förbättring vid utskrivning jämfört med situationen vid inskrivning, i en 

termometerskala över generellt hälsotillstånd (EQ-5D VAS). På mer specifika frågor i samma 

enkät angav 47 deltagare antingen förbättrad fysisk eller psykisk hälsa. 88 st svarade att 

deras livskvalitet vid avslut var bättre än vid inskrivning.  

Totalt 110 av de 133 (82,7%) angav en förbättring på minst ett av områdena fysisk hälsa, 

psykisk hälsa, generellt hälsotillstånd och livskvalitet. Målet är alltså uppfyllt. Det är första 

gången sedan Enter startade. 

Citat från en deltagarenkät vid avslut: 

”Jag är supernöjd. Jag har fått otroligt mycket hjälp, stöttning och hopp genom Enter.” 

” Det som varit bra är att jag mår så mycket bättre sen jag gått med i Enter, hänt mycket med mig 

som person som är positivt. Blivit puchad att jag klarar saker.” 

”Att äntligen hitta någonstans där Arbetsförmedlingen, kommun, landsting och Försäkringskassan 

arbetar tillsammans och verkar ha en bra kommunikation var väldigt värt. ... Det har funnits utrymme 

för anpassning efter individen och jag känner att jag har blivit tagen på allvar och att handledarna 

har velat mitt bästa. Skulle gärna se att man kunde vara kvar i projektet en längre tid.” 

Enter har också under året utgjort en referensverksamhet i utredning kring Unga som varken 

arbetar eller studerar (UVAS) i ålder 15-24 år. 10 kommuner i landet deltar i utredningen 
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som leds av nationell samordnare Inger Ashing. Utredningen har fokus på att minska antalet 

unga som varken arbetar eller studerar, synliggöra levnadsvillkor, möjligheter och behov i 

målgruppen, liksom samhällets stöd och samverkan samt att underlätta och stärka vägar till 

studier och arbete. 

2. Projekt ”200 i praktiken”  

Vaggeryds Näringslivsråd KB (med Vaggeryds kommun och Vaggeryds Näringslivsråd som 

ägare) beviljades medel till ungdomsprojektet ”200 i praktiken” för perioden februari 2013-

januari 2014. Syftet var att underlätta för unga vuxna i åldern 18-24 år i Vaggeryds kommun 

att komma ut på arbetsmarknaden. Många unga arbetslösa har särskilda behov. Från 

februari 2014 beviljade förbundet medel för förstärkning av arbetet med en coach på 50% 

som arbetar enligt arbetsrehabiliteringsmetoden Supported Employment (SE). 

Projektet har nått de mål som sattes upp inför starten: 

➢ Målet 200 praktikperioder à 3 månader, som gav projektet dess namn, har överträffats. 

➢ Över 75 % av deltagarna i projektet har fått en praktikplats, studier och/eller arbete.  

➢ 100 % av ungdomarna som deltagit har haft personliga samtal med coach och fått en 

ökad kunskap om arbetsgivare 

➢ 100 % av de företag och förvaltningar som deltar har fått ökad kunskap om ungdomar. 

➢ Nya samarbetsstrukturer har utvecklats och dokumenterats mellan privat och offentlig 

sektor och mellan myndigheter och organisationer. Dessa strukturer tas bl a tillvara i det 

lokala arbetet för bättre integration och för målgruppen för DUA-arbetet (regeringens 

initiativ Delegationen för unga till arbete). 

Enligt projektets slutrapport har 212 ungdomar deltagit i projektet sedan starten. 

Arbetslösheten minskade från 16,8% till 9,6% under projekttiden. En beräkning visar att 

samhällsekonomiska nyttan i form av minskat behov av aktivitets- och försörjningsstöd 

under perioden var ungefär 3,7 milj kr jämfört med projektkostnaden 2,4 milj kr. Dessutom 

tillkommer andra samhällsvinster i form av skattemedel, produktion mm. 

SE-coachen skulle på sin halvtid arbeta med sammanlagt 20 individer, varav fem skulle ha 

lönearbete. 32 personer med kodning på AF pga arbetshinder har fått stöd. 11 av dem har 

fått arbete. 

SE-metodiken har gett gott resultat i många verksamheter som fått stöd genom 

samordningsförbund i landet. Metodiken stämmer mycket väl med vad arbetsgivare 

efterfrågar för att klara att anställa fler personer med arbetshinder. 

Följeforskare har utvärderat projektet. Deras rapport presenterades vid en 

spridningskonferens i januari 2016. Där konstaterades bl a att projektet upphör men 

behoven finns kvar. De betonade att fortsatt samverkan är nödvändig för att möta den 

mycket mångfacetterade målgruppens behov på ett bra sätt.  

Supported Employment har implementerats i normalt arbetssätt inom Vaggeryds kommun 

arbetsmarknadsenhet. 
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3. Grön rehabilitering 

Dåvarande Landstinget i Jönköping län startade under 2012 projektet Grön rehabilitering. 

Redan från projektets början gjordes samverkande parter och Samordningsförbundet Södra 

Vätterbygden delaktiga eftersom samverkan är en mycket viktig framgångsfaktor för att 

stödja deltagarna till egenförsörjning. 

Målgrupp är personer med stressrelaterade sjukdomar som utmattningssyndrom, 

depressioner, ångest samt smärttillstånd som utvecklats i samband med långvarigt 

stresstillstånd. 

I verksamheten finns ”vit” kompetens i form av arbetsterapeut och psykolog och ”grön” 

kompetens i form av trädgårdsmästare/projektledare. 

Personer remitteras till Grön rehabilitering genom sin vårdcentral eller annan vårdgivare. I 

samband med ett bedömningssamtal i Klevarp av arbetsterapeut och psykolog, görs 

bedömning om personen uppfyller kriterierna för denna form av rehabilitering.  

Verksamheten bedrivs främst i gruppform, med gruppstart om 7-8 personer 2 gånger per 

termin. ”Gröna” aktiviteter som vandringar i naturen och anpassade aktiviteter i trädgård 

och med djuren på anläggningen kombineras med ”vita” aktiviteter.  

De senare sker i form av grupp- och enskilda samtal kring motivation, självkänsla mm. 

Deltagarna har stort behov av att få känna trygghet och begriplighet, sätta ord på sina 

känslor och hitta strategier som innebär en bättre livskvalitet och balans i vardagen. 

Nära samarbete sker med ev. arbetsgivare, vårdgivare, Försäkringskassan och andra i 

deltagarens nätverk. Efter avslutad kurs om 10 veckor skrivs ett remissvar. Arbetsterapeut 

eller psykolog deltar i avstämningsmöte med Försäkringskassan och andra berörda parter. 

Varje grupp inbjuds också till en återträff 3 månader efter avslutad kurs. 

Teamet deltar bl a i återkommande möten med ett nätverk med andra ”gröna” 

verksamheter i Jönköping med omnejd. Syftena är flera, bl a att dela erfarenheter och att 

känna till varandra eftersom deltagare kan ha fått eller ha behov av fortsatt stöd genom 

någon av de andra verksamheterna. 

Måluppfyllelse 

Enligt ansökan om projektmedel ska verksamheten ta emot 32-48 nya deltagare per år. 

Kommentar: 25 kvinnor och 3 män har börjat på kurser under 2016. Teamet hade dessutom 

uppföljande kontakt med tidigare deltagare. Målet har inte uppfyllts. 

Det övergripande målet är att deltagaren kommer åter till arbete, studier eller rätt form av 

ersättning vid sjukdom samt att behovet av vård minskas.  

Kommentar: Flera deltagare har kommit åter i arbete (se delmål) eller fått ändrad ersättning 

från Försäkringskassan. Dessa delar av målet är uppfyllda.  

Styrgruppen har diskuterat att ta bort målet om minskat behov av vård eftersom det är svårt 

att mäta. Påvisad bättre livskvalitet och hälsa samt återgång i arbetslivsinriktad aktivitet 

innebär dock normalt att behovet av vård minskat.  
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Ett delmål är att minst 25% av deltagarna är i arbetslivsinriktad aktivitet såsom 

arbetsträning, studier eller arbete 3 månader efter avslutad kurs.  

Kommentar: En uppföljning gjordes tillsammans med Försäkringskassan i april 2016. Då hade 

8 av 11 deltagare som avslutats minst tre månader tidigare börjat arbeta eller kommit igång i 

arbetslivsinriktad aktivitet. Uppföljning för deltagargruppen som helhet saknas. Därför är det 

oklart om målet uppfyllts. 

Ett delmål är att 80% av deltagarna anger en förbättrad livskvalitet vid avslut av kursen. 

Kommentar: Mätning har skett med formulären BBQ (självskattningsenkät om livskvalitet) 

och EQ-5D VAS (termometerskala om övergripande hälsa). 75% respektive 80% av 

deltagarna angav en bättre livskvalitet respektive övergripande hälsa vid avslut jämfört med 

situationen vid start i verksamheten. Målet är uppfyllt.  

Dessutom har 75 % av deltagarna angett att de har minskade utmattningssymptom, mätt 

med SMBQ, vid programavslut jämfört med programstart. 

Samtliga tre förändringar är statistiskt signifikanta på gruppnivå. 

4. Projekt Funktionsnedsatta i Arbete (FIA)  

Projektet FIA, tidigare benämnt FIA mé knuff, startade 2009 som ett samarbete mellan 

Nyföretagarcentrum, Coompanion, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Ädelfors 

folkhögskola. Utförare var HSO, Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Jönköpings län. 

Verksamheten finansierades av Allmänna Arvsfonden under tiden 2009-2012.  

När fortsatt finansiering inte gick att lösa 2013 tog dåvarande Landstinget i Jönköpings län 

över som projektägare. De har beviljats medel från förbundet för verksamheten sedan dess. 

Olika vägar att implementera FIA har prövats, eftersom verksamheten bedöms som viktig för 

målgruppen. Hittills har det inte gått att hitta en långsiktig lösning. 

Målgrupp för projektet är personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Deltagarna 

har mest kommit via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Under 2016 har deltagare 

alltmer kommit via rehabiliteringssamordnare inom vården. Det är även möjligt att komma 

genom egenremiss, från Enter eller genom kommunerna i Södra Vätterbygden. 

2 jobbcoacher arbetar halvtid i projektet. Deras arbetssätt är bl a inspirerat av motiverande 

intervju (MI) och metoden Supported Employment.   

Arbetet består bl a av följande delar 

- inledande kartläggning av deltagarens resurser och begränsningar, erfarenheter och 

önskningar mm 

- stödsamtal 

- FIA-träffar med olika teman, t ex friskvård, Försäkringskassans regler och mindfullness 

- matchning mot lämplig praktik och anställning 

- stöd att hitta konkreta lösningar för att klara anpassad praktik och anställning 

- fortsatt tät uppföljning under praktik och anställning 
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Under 2016 har 16 kvinnor och 12 män deltagit i FIAs verksamhet. Sju av kvinnorna och fyra 

av männen har skrivits in under året. Fler deltagare hade kunnat tas emot men en lång 

period minskade remisserna kraftigt. Det berodde bl a på att nya projektet Hela kedjan till 

arbete tog emot ett antal deltagare. När intagningsstopp behövde införas i Enter och Hela 

kedjan till arbete samtidigt avslutades, ökade antalet remisser. Även om målgrupperna 

delvis är olika remitterar handläggare till de verksamheter som tar emot deltagare. En 

tydligare målgruppsbeskrivning har gjorts av styrgruppen.  

Sju kvinnor och sex män har avslutats under året varav två kvinnor och två män har avslutats 

till arbete. Ingen avslutades till studier. 

För att statistiken ska bli mer tydlig redovisas följande siffror för hela perioden 2013-2016. 

 

 

 

Under perioden har projektet arbetat med 42 kvinnor och 27 män. Ovanligt många har 

eftergymnasial utbildning, jämfört med i andra verksamheter som förbundet finansierar. 

Den funktionsnedsättning som de har påverkar deras möjlighet att behålla eller få nytt 

arbete. 

 

Kvinna Man Totalt

Grundskola 8 8 16

Gymnasium 18 10 28

Högskola upp till 3 år 2 3 5

Högskola mer än 3 år 4 1 5

Annan eftergymn utb 10 5 15

Totalt 42 27 69

Tid i offentlig försörjning Kvinna Man

Upp till 1 år 11 9 20

Upp till 2 år 8 8 16

Upp till 3 år 5 5 10

Upp till 4 år 4 1 5

Upp till 5 år 3 1 4

Upp till 6 år 1 1 2

Upp till 8 år 1 1

Upp till 9 år 3 3

Mer än 9 år 2 2

Ej tillämpligt 4 2 6

Totalt 42 27 69

Ålder Kvinna Man

15 - 19 1 1

20 - 24 4 3 7

25 - 29 2 1 3

30 - 34 6 5 11

35 - 39 7 2 9

40 - 44 6 3 9

45 - 49 5 5 10

50 - 54 6 6

55 - 59 4 6 10

60 - 64 1 2 3

Totalt 42 27 69
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FIA vänder sig till personer i arbetsför ålder. Det gör att förhållandevis många är 30 år eller 

äldre. I de äldsta grupperna finns fler män än kvinnor. 

19 kvinnor och 8 män har haft offentlig försörjning mer än 2 år.  

33 kvinnor och 21 män avslutades under perioden 2013-2016. Av dessa avbröt 4 kvinnor och 

4 män deltagandet pga sjukdom. En man flyttade från området medan en man och två 

kvinnor lämnade projektet utan att kunna nås för uppföljning av vad som skett. 

Vad hände då med resterande 27 kvinnor och 15 män? 

 

15 kvinnor och 6 män arbetade vid avslut. De arbetade i snitt 75%. Ingen studerade. Övriga 

var aktivt arbetssökande och fick fortsatt stöd från t ex Enter eller SIUS-konsulent eller 

annan handläggare på Arbetsförmedlingen. 

Relativt stora förändringar har skett vad gäller många avslutade deltagares försörjning. För 

kvinnor gäller det särskilt a-kassa och aktivitetsstöd. För männen gäller det särskilt a-kassa 

medan antalet med aktivitetsstöd ökat. Under första åren med förbundets stöd sattes en 

gräns för deltagande på ett år. Då överfördes stödet till Arbetsförmedlingen under pågående 

praktik eller annan insats, varför deltagaren hade fortsatt ersättning.  

Fler personer har sjukersättning vid avslut jämfört med vid inskrivning. Under tiden i FIA har 

det framkommit tydligare fakta om vilka hinder för arbete som personen har, vilket 

underlättat bedömningar både hos vården och Försäkringskassan. Alla som kommit igång i 

arbete klarar sig inte helt utan offentlig försörjning. Det kan bero på just behovet av fortsatt 

sjukersättning på deltid. Deltagaren kan ändå ha fått en kraftig förbättring vad gäller 

livskvalitet och ekonomisk situation. Några har haft en kombination av ersättningar som 

försörjning, så totala antalet ersättningar är högre än antalet individer.  

Sysselsättning Kvinna Man

Ej subventionerat arbete 4 3

Subventionerat arbete 11 3

Antal deltagare i studier 0 0

Arbetssökande deltagare 12 8

Uppgift saknas 1

Totalt 27 15
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60 deltagare har besvarat en hälsoenkät vid inskrivning och avslut. 32 av dem anger att har 

en bättre livskvalitet vid avslut jämfört med innan FIA. Endast fem anger försämrade 

livskvalitet. Av dem har en angett att försämringen inte alls påverkats av att hen deltagit i 

projektet. 30 deltagare anger att de har en bättre psykisk och/eller fysisk hälsa vid avslut. 

Projektet har hittills hetat FIA mé knuff. Alltfler deltagare har psykisk funktionsnedsättning 

av något slag, ofta med inslag av stress. Det innebär att de snarare behövt stöd att bromsa 

sina förväntningar och aktivitet, så namnet har gett fel associationer även om ”knuffarna” 

ofta handlat om kontakter med möjliga arbetsgivare. Dessutom benämns projektet ofta bara 

med ”FIA” i kontakter med deltagare, handläggare och arbetsgivare. Därför ändrades 

namnet under hösten formellt till Funktionsnedsatta i Arbete (FIA). 

Under 2016 gjordes en utvärdering av FIA av Hälsohögskolan i Jönköping, genom intervjuer 

av deltagare, arbetsgivare, remitterande handläggare och FIAs coacher. Resultatet kommer 

att presenteras i början av 2017.  

En förenklad samhällsekonomisk analys som gjordes parallellt med utvärderingen visar bl a 

att den samhällsekonomiska vinsten beräknas till 3 miljoner kronor för perioden 2013-2016. 

Om FIA fortsätter ytterligare tre år beräknas samhällsvinsten bli över 16,8 miljoner kronor.  

5. IT-spåret i Eksjö 

Projektet startade 2012 med finansiering av ESF, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Eksjö 

kommun, Höglandets samordningsförbund och Region Jönköpings län. 

Man riktar sig till unga med högfungerande autism (Aspergers syndrom) och stort IT-

intresse, boende i Jönköpings län.  

 

I teamet arbetar en arbetsterapeut/projektledare, en lärare inom gymnasieämnen och en 

lärare inom högskoleämnen.  

Man sitter i lokaler på Campus i12 i Eksjö. Där finns 15 studieplatser. 

Arbetet sker i tre moduler: 

- arbetsmarknadsanpassade IT-ämnen på gymnasienivå 

- arbetsmarknadsanpassade IT-ämnen på högskolenivå 

- praktik på företag, förening eller annan organisation och övergång till arbetsmarknaden. En 

period ges fortsatt stöd vid anställning. 

Studenterna har tidigare haft stora problem att klara normal skolgång, p g a skolans krav och 

svårigheter att anpassa miljöer och förväntningar till personer med funktionsnedsättning. De 

studenter som fullföljer studierna i IT-spåret genomgår en stark utveckling av 

självförtroende, kunskap om arbetsmarknadens krav, yrkeskunskaper och andra viktiga 

förutsättningar för att kunna klara arbete under rätt omständigheter. Varje student har t ex 

en egen, avskärmad arbetsplats på Campus i12, som möjliggör studier i avskildhet när 

studenten har behov av det. Andra viktiga förutsättningar: tydlighet, struktur, 

förutsägbarhet, en kurs i taget, fåtal personal, fåtal medstuderande och individuell 

studieplanering. 
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De gemensamma lektionerna hålls efter lunch fyra dagar i veckan. Det gör att studenten kan 

klara restider till och från Eksjö och att tiden för självstudier kan anpassas till studentens 

dygnsrytm.  

Sedan starten har fyra kvinnor och 35 män studerat på IT-spåret. Tre av deltagarna under 

2016 kom från Södra Vätterbygden. Av de 39 har 24 avbrutit studierna i förtid. De främsta 

anledningarna är psykisk ohälsa och bristande intresse.  

Alla de 15 kvinnor och män som fullföljt studierna har åtta gått vidare till arbete, varav tre 

under 2016. De andra har gått vidare till fortsatta studier eller fortsatt arbetslivsinriktad 

praktik, ofta med stöd av SIUS-konsulent eller coach som arbetar enligt metoden Supported 

Employment. Majoriteten av studenterna har redan under pågående studier genomfört 

arbetsuppgifter på uppdrag av arbetsgivare som de under andra omständigheter hade 

kunnat få bra betalt för. Målsättningen att ge stöd till arbete och lämplig sysselsättning har 

uppfyllts. 

Diskussioner pågår om ifall det är möjligt att stödja start av arbetsintegrerande sociala 

företag i länet, där lämpliga studenter kan få anställning och utföra uppdrag åt olika 

arbetsgivare. Det skulle underlätta vägen till anställning för många. 

Även möjligheterna att starta tre preparandklasser i länet undersöks. Det skulle betyda att 

fler i målgruppen får en chans att bryta utanförskapet och att fler personers förmågor kan 

tas tillvara. I preparandklassen skulle personer som är osäkra på om IT-spåret är rätt 

inriktning och om de klarar längre resor och annat som behövs för att klara studierna få en 

chans att pröva sig fram. IT-spåret kommer att vara en möjlig väg vidare. Andra tänkbara 

vägar är tex kommunal vuxenutbildning, annan utbildning, praktik, sysselsättning eller 

anställning direkt efter tiden i preparandklassen. De som går vidare till IT-spåret i Eksjö kan 

visa sig behöva en kortare utbildningstid i Eksjö innan de klarar anställning. Nu är 

genomsnittlig studietid 2 år. 

Målsättningen att bistå studenter att bryta isolering har uppfyllts. Redan steget att komma 

igång i studier tillsammans med andra är ett stort steg för många. Flera studenter har börjat 

umgås med varandra och får regelbunden kontakt med nya personer genom sin praktikplats 

och i andra sammanhang, vilket underlättats av en ökad självständighet och ökat 

självförtroende de fått genom studierna.  

Målsättningen att öka möjligheten för egenförsörjning har också uppnåtts för flera 

studenter. De som börjat arbeta har redan blivit självförsörjande helt eller till större del än 

tidigare. Andra har tagit ett första steg i den riktningen under studietiden och vill fortsätta 

satsa på att öka sin arbetsförmåga.  

 


