
DiarienummerANSÖKAN
E

S
F 

A
ns

ök
an

 o
m

 s
tö

d 
20

10
04

09
 V

er
 1

.9
5

Sid 1 (23)

2010-3080042
P

R
O

 v
.2

 [1
28

35
05

50
81

73
] d

.P
R

O
2 

v.
1

SNI-kod

Håkan  Kemi
Behörig företrädare

Postort

90184 UMEÅ

VIVA Kompetenscentrum
Enhetens namn

Utdelningsadress

Postnummer Postort

Organisationsnummer

CFAR-nummer

Organisationstyp

Organisationsstorlek

090-164100
Faxnummer

759-8899
PlusGiro

BankGiro
090-770702

Telefonnummer

Postnummer

Utdelningsadress

Uppgifter om organisationen

Utlysningens namn och diarienummer

Uppgifter om arbetsstället/enheten

Organisationens namn

Rådhusesplanaden 8, 90184  UMEÅ
E-postadress

www.umea.se
Webbplats

viva@umea.se

Besökadress

Umeå kommun

Skolgatan 31 A

Umeå

Primärkommunala verksamhet

Fler än 200 anställda90184

2120002627

23304272

Offentlig förvaltning

Genomförande 2010-5080005

PostadressPostnummer
Umeå90184

Projektets besökadress

Projektets namn

Ansökan avser

Programområde

Ange ärendenummer om din ansökan gäller ett fortsättningsprojekt på en förprojektering

Ja

Nej
Har annan finansiering i form av offentligt stöd/EU-stöd, utöver de som redovisas i denna ansökan, 
mottagits eller kommer att mottas för detta projekts ansökta kostnader?

Ja Nej

Ja

Nej

Kvinnsam

Sveagatan 8

Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Antal deltagare

2011-01-17
Slutdatum
2013-06-21

 2008-3080054

Startdatum

MänKvinnor

Uppgifter om projektet

Förprojektering

1. Kompetensförsörjning

2. Ökat arbetskraftsutbud

Genomförande

60 0

Västsverige
16-24 25-54
55-64Småland och ÖarnaÖvre NorrlandMellersta Norrland

Sysselsatta
Uppfyller projektet något av följande kriterier?

Sexuell läggning

Projektet är inte riktat mot någon 
av diskrimineringsgrunderna

Kön

Ålder

Funktionshinder

Trosuppfattning

Etnicitet

Är projektet inriktat på någon eller några av 
diskrimineringsgrunderna?

Lärande miljöer
Innovativ verksamhet

Samverkan
Strategiskt påverkansarbete

Helt eller delvis sjukskrivna sedan minst 6 månader

Unga som befinner sig i övergången mellan studier och arbetslivet

Personer med hel eller delvis sjuk och aktivitetsersättning

Helt arbetslösa sedan minst ett år med särskilt fokus på personer med 
utländsk bakgrund (Minst 3 månader för personer i åldern 16-24)

Personer med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen eller introduk- 
tionsersättning enligt lag om introduktionsersättning för flyktingar 
och vissa andra utlänningar

Norra MellansverigeStockholm Östra Mellansverige Sydsverige
Områden som projektet kommer att bedrivas inom

Vilka ska delta i projektet?

Ålder på projektdeltagare

33

Antal anställda

98
MänKvinnor

Har ni som sökande inklusive deltagande aktör mottagit statsstöd i form av stöd av mindre 
betydelse under de två föregående beskattningsåren ochinnevarande år?



E
S

F 
A

ns
ök

an
 o

m
 s

tö
d 

20
10

04
09

 V
er

 1
.9

5
Sid 2 (23)

2010-3080042
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Kontaktperson ekonomi

Kontaktperson projekt
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Fritz Sprung
För- och efternamn

E-postadress
090-163686
Mobilnummer
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070-6952205

Telefonnummer
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Beskrivning
Bakgrund till projektet
Behov och problem -  
A: [För ansökningar inom projektfas 'Förprojektering'] 
Beskriv vilket problem projektet ska lösa eller vilka nya möjligheter som ska utvecklas.  
B: [För ansökningar inom projektfas 'Genomförande'] 
Beskriv slutsatser från en eventuell förprojektering.

Detta projekt vilar först på förstudien Somalisk Kvinnokraft som Umeå Kommun delfinansierade med 25%. Efter 
denna studie som helt fokuserade på Somaliska kvinnors socioekonomiska situation, gjordes en kompletterande 
studie år 2009 och 2010 som då inkluderade kvinnor födda i även andra länder än Somalia. Den geografiska 
avgränsningen har exkluderat EU, Nordamerika, Oceanien, Östra Asien och då fokuserat på länder varifrån personer 
flytt p g a oroligheter eller fattigdom. 
 
Studierna är genomförda ur ett genusperspektiv där frågan har varit hur väl de nationella jämställdhetspolitiska 
målen omfattar målgruppen för studiena. Alltså, fokus har ine varit etnictet, utan genus. Jämställdhetspolitiska mål 
delas upp i följande fyra mål: 
 
En jämn fördelning av makt och inflytande i samhället 
Ekonomisk jämställdhet 
En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 
 
Ur ett målgruppsperspektiv finns följande grundläggande generella problemområden: 
 
Låg eller mycket låg förmåga att kommunicera på svenska. 
Låg eller mycket låg kunskap kring, hur samhälle i allmänhet och arbetsmarknaden  
i synnerhet, fungerar. 
Ringa teoretisk utbildningsbakgrund och ringa eller obefintlig fackmannautbildning. 
Låg eller ingen erfarenhet från arbete utanför hemmet. 
Inga eller ringa erfarenheter från hemlandet. 
Låg eller ringa matchning mellan kvinnornas kompetenser och arbetsmarknadens behov. 
Låg eller ringa erfarenhet från arbete eller eget företagande i Sverige. 
Låg eller ingen utbildning i Sverige, exkluderat SFI. 
Lågt användande av Internet, webbtjänster eller dator. 
Indikationer på ohälsa 
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Studien påvisar indikationer på ohälsa, vilket styrks av bl a Folkhälsoinstitutet. Ohälsa kan bero på traumatiska 
bakomliggande upplevelser eller vara en effekt av ekonomiskt och socialt utanförskap. Dessutom kan dolda 
funktionshinder eller sjukdomsbilder vara bidragande till upplevd ohälsa. Ett problem är att målgruppen är 
underrepresenterad som försäkrad hos Försäkringskassan. Likaledes är målgruppen underrepresenterad som 
inskriven på Arbetsförmedlingen. Målgruppen har därför svårt att få statligt finansierat stöd till insatser som stärker 
individens väg till arbete, då både rehabiliteringsinsatser, matchning och kompetensutveckling. 
 
Ur ett genusperspektiv konstateras följande: 
Låg grad av aktiviteter utanför hemmet eller den närmaste sfären, släkt eller personer   
från samma ursprungsland. 
Lägre grad av självförsörjning än män från samma länder. 
Stora barnkullar i jämförelse med genomsnittshushållet. 
 
Effekterna ur det generella perspektivet och ur genusperspektiv är: 
Kompetensbristerna försvårar eller omöjliggör inträde på arbetsmarknaden. 
Utanförskap på arbetsmarknaden skapar bidragsberoende vilket förstärker de  
inlåsningseffekter som uppstår i den snedvrida maktordningen vari kvinnorna lever. 
Utanförskapet och underordningen präglar de barn som växer upp i dessa miljöer.  
 
I de undersökta grupperna som då är kvinnor kommna i majoritet som flyktingar eller anhöriginvandring från länder 
som Somalia, Irak (Kurdistan) och andra krigshärjade länder är alltså bidragsberoendet högt, i vissa grupper är än 90 
% helt eller delvis beroende av bidrag för sin försörjning. I dessa grupper är utbildningsnivån låg, generellt har 
mindre än 10 % än eftergymnasial utbildning och ca 20 % saknar formell utbildning från hemlandet. Företagandet i 
grupperna är mycket lågt. Bland Umeås 11 000 företag drivs mindre än 0.2% av företagen av en kvinna tillhörande 
de grupper som undersökts i förstudierna. Detta skall sättas i ett sammanhang där invandrade personer svarar för 20 
% av nyföretagandet i Sverige, vilket då medför att dessa företag i absolut majoritet startas av män. 
 
Förutom ovan nämnda problemställningar har de intervjuer som genomförts indikerat promlemställningar i hemmet 
som väsentligen tynger kvinnorna och försvårar deras väg till arbete och utbildning. Den första faktorn är problem 
med hemmavarande ungdomar som inte sköter skolan och ställer till problem kopplat mot kriminalitet. Detta stöds 
av en granskning som Skolverket tagit fram på uppdrag av SvD visar att betygsklyftorna är stora mellan elever med 
olika nationell bakgrund. Av alla elever får 89 procent betyg som ger gymnasiebehörighet. Bland elever födda i 
Somalia är siffran 25 procent. Den andra faktorn kan vara att männen i hushållen kan uppleva en hotbild om kvinnan 
får ett arbete, framför allt om mannen själv är utan arbete. 
 
Förstudierna har sammanfattningsvis mött en verklighet som innehåller en mycket stor dold problemsituation med 
en inlåsningseffekt som har drabbat målgruppen och som om inget görs kommer att spridas till andragenerationens 
invandrare och då verka för ett än mer segregerat Umeå och Sverige. 
 
Målgruppen har stora behov av allmänna kompetenshöjande insatser med fokus på språk och samhälle. Målgruppen 
har dessutom behov av insatser som stöttar dem i sin emancpering och att de ser insatser som stöttar deras barn i 
samhälle och skola. 
Målgruppen har också behov av anpassade arbetet som kombinerar arbetsuppgifter med kontinuerliga 
kompetenshöjande insatser och som möjliggör ett breddat socialt nätverk. 
Målgruppen har behov av insatser som stöttar deras entreprenöriella förmågor. 
 
Som bilaga presenteras en processbeskrivning som tydliggör hur detta projekt skall möta kvinnornas behov, och så 
skapa förutsättningar för ökad egenmakt och egenförsörjning. 
 
I projektet finns två grundmoduler. Det första är en sex månader lång preparandutbildning. Den andra innehåller en 
arbetsplats som kan definieras som ett socialt företag i projektform. 
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I preparandutbildningen görs en individuell handlingsplan, och sedan genomförs utbildning inom: 
Svenska 
GITU (Grundläggande IT-Utbildning) 
Samhällsorientering 
First Step (Personlig utveckling, och entreprenörskap) 
Situation Tellus - en utbildning kring mijö och hållbarhet. 
Egenvård 
 
Dessutom genomförs motivationshöjande insatser och coachning. 
 
Utbildningen bemannas av kvinnor, varav två talar de språk som talas av målgruppen. 
 
Första rekryteringen riktas mot kvinnor med somalisk bakgrund 
 
Andra rekryteringen riktas mot kvinnor i övrigt i målgruppen. 
 
Deltagarna har under utbildningen en bärbar dator för att möjliggöra flexibelt lärande, och att de ska ha åtkomst till 
Internet även hemma så att de kan använda de publika och kommersiella webbtjänster som de har nytta av och som 
de har lärt sig nyttja i GITU. 
 
Målsättningen är att majoriteten efter preparandutbildningen återgår till studier eller får arbete eller praktik. Vissa av 
dem erbjuds också en ett-årig anställning i en organisation som kan definieras som socialt företag i projektform. 
Anställningen kombineras med studier, främst svenska och fackmannautbildning, vilket skall skapa förutsättningar 
för att deltagarna efter anställningen är anställningsbara eller erbjuds fortsatt anställning. Arbetsgivare är då Umeå 
Kommun. Arbetsplatsen har identifierat fyra verksamhetsområden, där det först finns en efterfrågan på arbetstagare, 
men som också är anpassat efter kvinnornas målbilder som framkommit i förstudien. Dessutom innehåller det ett 
moment med högt nyhetsvärde, som innebär distribution av information och insatser till invandrade personer som 
minskar samhällskostnaderna i utsatta områden. 
 
Med de insatser som projektet planeras kommer behovsanpassade utbildningar att erbjudas. Det som är unikt är att 
projektet bemannas av kvinnor med liknande erfarenheter som målgruppen och som talar såväl svenska som 
målgruppens modersmål. En synnerlig motivationsfaktor är sedan att det i processen finns en faktisk möjlighet att få 
ett arbete efter den första fasen. En ytterligare nyhet är att utbildningen är teknikorienterad, och ger kvinnorna 
tillgång till lånedator, allt för att minska de negativa effekterna av det digitala utanförskap som målgruppen lever i. 
 
 
 
 
 
 

Jämställdhetsintegrering 
A: [För ansökningar inom projektfas 'Förprojektering'] 
Beskriv kortfattat hur ni kommer att jämställdhetsintegrera projektets olika delar (metoder, resurser etc). 
B: [För ansökningar inom projektfas 'Genomförande'] 
Beskriv, kortfattat, resultatet av den problem- och behovsanalys/swot som gjorts med avseende på jämställdhet.

Förstudien startades för att samhällsaktörer identifierat problem bland invandrade kvinnor. Med problem sågs 
framför allt en utanförskapsproblematik kopplat mot låg egenförsörjning. Förstudien valde dock att inte fokusera på 
integrationsaspekten, d v s frågan om kvinnornas födelseland, utan på mätning syftande till fastställande av i vilken 
grad de nationella jämställdhetspolitiska målen nås i målgruppen. Resultaten i förstudien var mycket negativa, och 
visade att måluppfyllelse av samtliga fyra delmål var mycket låg, och också att avvikelsen gentemot kvinnor födda i 
Sverige var mycket stor.  
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Förstudien visar på stort behov av insatser för att samtliga fyra delmål skall nås, och detta innebär alltså insatser för 
att: 
 
Uppnå ekonomisk jämställdhet och, 
en jämn fördelning av makt och inflytande i samhället och, 
en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet och 
att mäns våld mot kvinnor ska upphöra 
 
De konstaterade avvikelserna var mycket stor, vilket föranleder krav på kraftiga och dedikerade insatser för att nå 
effekter. 
 
Detta har inneburit först att projektet har en strategisk utgångspunkt att projektet ska bemannas av kvinnor med 
jämförbar bakgrund som målgruppen. D v s att de kan kommunicera på likartade villkor och på samma språk. 
 
Sedan har ett särskilt utbildningsspår inom samhällsorientering utvecklats då inom frågan 
diskrimineringslagstiftning där en av diskrimineringsgrunderna är kön. I detta utbildningsmoment kommer 
målgruppen att få utbildning om sina rättigheter på eget språk och detta kommer att skapa förutsättningar för dialog i 
gruppen och med projektledning vilket då är en god förutsättningar för lärande och utveckling. 
 
Projektet är också kopplat mot den insats som planeras av Samordningsforbundet, Mångfaldsdriven 
Samhällsservice, där omkringvarande offentlig struktur på bättre sätt skall harmoniera sitt arbetssätt för att 
tillmötesgå mottagarna av samhällstjänsters behov ur ett diskriminerings och likabehandlingsperspektiv. 
 
Projektet samverkar också med ett påverkansprogram för målgruppens män som i denna process skall erbjudas 
enskilda samtal och gruppsamtal i syfte att de skall bidra till kvinnornas utveckling mot arbetsmarknaden och inte 
hindra den. Dessutom samverkar projektet med en process som skall stötta ungdomar, barn till målgruppen, som av 
olika anledningar befinner sig utanför skolsystem, utvecklingsinsatser eller arbetsmarknad. 
 
I övrigt är projektets målgrupp helt bestående av kvinnor, och projektet syftar till förbättrad livs och 
arbetsmarknadssituation för dessa, och projektet kommer kontinuerligt i sin processutvärdering att mäta 
förändringsprocessens effekter komparerat med de delmål som finns i det nationella jämställdhetspolitiska målet. 
 
Projektets team bemannas med kvinnlig överrepresentation 
 
I projektets styrgrupp eftersträvas jämn könsfördelning
Målgrupper som omfattas av projektet - Beskriv projektdeltagare, samverkanspartner och mottagare av projektresultat, samt på vilket sätt 
dessa grupper påverkas.
Antalet boende i Umeå som är födda utomlands ur ett nationalitets- och genusperspektiv 
 
Antalet boende i Umeå som är födda i utlandet: 9 577 
Relativ andel av totalbefolkningen  8.6% 
Varav relativ andel kvinnor:                 49.7% 
Varav födda i nordiska länder:  2 523 
Varav födda i Europa och Nordamerika  633 
 
I nedan följer antalet kvinnor födda i namngivna länder med den relativa andelen angiven i procent. Med relativ andel avses 
andelen kvinnor i förhållande till den totala gruppen då inkluderat män.  
 
Afghanistan    24, 41% 
Bangladesh    17, 33%  
Bosnien                   52, 39%  
Chile                   53, 42%  
Colombia                   58, 37%  
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Eritrea                   56, 48%  
Etiopen                   91, 39%  
Filippinerna    55, 81%  
Indien                 128, 40%  
Kina                 126, 41%  
Korea                   82, 54%  
Irak                202, 33%  
Iran                294, 39%  
Libanon                 50, 38% 
Ryssland inkl f d Sovjet             147, 50%  
Somalia               110, 37%  
Sri lanka                              78, 48% 
Turkiet                25, 33%  
Thailand              156, 78%   
 
Skäl till bosättning Umeå 2007, enl SCB 
 
Humanitära skäl                    18 
Familjeband    221 
Skyddsbehov      37 
Övriga skäl    248 
Uppgift saknas                  329 
Total                   853 
 
Ur Arbetsförmedlingens nationella statistik framkommer: 
 
Arbetslösheten bland personer som flyttat från nordiska länder, Västeuropa, Oceanien, Kina, Indien eller Nordamerika inte 
skiljer nämnvärt sig från arbetslösheten bland dem som är födda i Sverige. I dessa grupper finns ingen nämnvärd skillnad i 
arbetslöshet mellan män och kvinnor. 
 
Arbetslösheten bland kvinnor födda i Libanon, Somalia, norra Irak, Turkiet och Somalia överstiger 50 % och uppgår för vissa 
av grupperna närmare 90 %. I dessa grupper är skillnaden i arbetslöshet stor 
i jämförelse mellan kvinnor och män, där kvinnors arbetslöshet är väsentligt mycket större. Kvinnorna i denna grupp är i regel 
anhöriginvandrare och har alltså inte kommit till Sverige som flyktingar vilket deras män då har gjort.  
 
I förstudien fokuserades den kvalitativa delan av studien på kvinnor från Somalia och från Kurdistan. Ur intervjuerna kan 
utläsas att ur ett utbildningsperspektiv att: 
 
10 % har eftergymnaial ubildning 
40% har en utbildning mellan 4-9 år 
30% har en utbildning mellan 1-4 år 
20% saknar formell utbildning. 
 
Mindre är 10% har fortbildat sig i Sverige, med undantag från SFI. 
 
I den intervjuade gruppen hade mindre än 15% ett arbete, och mindre än 10% kunde leva på sin löneförsörjning. I den 
intevjuade kurdiska gruppen hade ingen erfarenhet från eget företag eller arbete i hemlandet. Alla saknade yrkesorienterad 
utbildning. I den intervjuade somaliska gruppen hade 40 % arbetslivserfarenhet eller erfarenhet från företagande i hemlandet. 
 
Den grupp som detta projekt fokuserar på är kvinnor som är komna från Somalia, Kurdistan, Irak men även andra som talar 
arabiska eller tigrinja. Kvinnorna är i regel anhöriginvandrare och har låg utbildning,  liten förmåga att kommunicera på 
svenska, låg erfarenhet från arbetsmarknad eller eget företagande och saknar yrkesutbildning. De är dessutom i regel mödrar till 
fler barn än genomsnittshushållet i Sverige. En absolut av majoritet av målgruppen är gifta. 
Projektet kommer att bidra till ökad egenmakt genom ökad kompetens inom många områden samt ett ökat självbestämmande 
genom att de i projektet eller i anslutning till projektet kommer att få arbete eller ökad möjlighet till arbete som då ger en 
självförsörjning. 
Projektet bidrar också totalt att alla de fyra delmålen i det nationella jämställdhetspolitiska målen i högre grad också nås i 
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projektets målgrupp. 
Dataföreningen i Sverige kommer i projektet att få en testyta för IT-utbildningar för marginaliserade grupper som de sedan kan 
sprida över Sverige, vilket då kan minska den Digitala Klyftan inte bara i Umeå och i Sverige 
Samordningsförbundet får i projektet ett projekt där man själva kan mäta graden av förändringsarbete i det egna projektet Steget 
Vidare 
Multiling AB får i projektet ännu ett forum för spridning av entreprenörsutvecklingsprogrammet "First Step" 
Eskilstuna kommun är en av totalt sju kommuner som dialog förts med under förprojekteringen. I dessa kommuner finns stora 
behov idéer för att lösa motsvarande problemställning som detta projekt vill lösa i Umeå. Detta projekt kan med sina resultat 
bidra till en positiv utveckling direkt i dessa kommuner. 

Syfte - avsikten med projektet.
Ett övergripande syfte är att nå människor som är oerhört marginaliserade med kraftfulla insatser för att för de skall ges 
möjligheter att frigöra sin inneboende potential och då få tillfällen att utveckla sina liv. Arbetsstället som skapas i detta projekt 
kommer också att bidra till ekonomisk, ekologisk och social utveckling i bostadsområden som bitvis är segregerade då med stor 
tonvikt på aktivt jämställdhets och integrationsperspektiv, vilket innebär att syftet med detta projekt är att driva en social och 
hållbar utveckling av deltagarna och deras livsmiljöer. 
 
Projektet skall således: 
 
Stärka målgruppens ekonomiska egenmakt och minska bidragsberoendet. 
 
Ta tillvara målgruppens kompetenser. 
 
Skapa en metod där socialt företagande kan fungera som språngbräda för  
målgruppen och andra sk utanförskapsgrupper ut i egenförsörjning. 
 
Bryta mönstret där utanförskap utifrån etnicitet och genus går i arv till nästa  
generation. 
 
Öka företagandet och entreprenörskapet i målgruppen och då bidra till ett mer diversifierat näringsliv 
 
Bidra till ett samhälle präglat av mindre segregation och mer integration 
 
Bidra till att de nationella jämställdhetspolititiska målen i högre grad nås även i målgruppen för projektet. 
 
Bidra till ökad livskvalitet och bättre folkhälsa i målgruppen 
 
Bidra till ökat miljömedvetande i målgruppen, och dessutom bidra till att miljömedvetande innebär stora möjigheter till hållbara 
ekonomiska utvecklingsprocesser. 
 
Bidra till att minska det digitala utanförskapet, och dessutom ge målgruppen möjligheter att i både praktik och teori använda 
Internet för sin personliga utveckling. 
 
Att minska samhällskostnaderna
Målsättning - Ange mätbara projektmål. Beskriv de förväntade effekter, som skall uppnås kopplat till projektets syfte.

Av de 60 personer som deltar i preparandutbildningen skall 16 erbjudas en ettårig projektanställning i det "sociala" 
företag som projektet driver.  Dessa 16 kommer då att få en ekonomisk utveckling från en  genomsnittlig 
försörjningsstöd om 6 300/månad till en lön om minst 17 000 brutto/månad. I detta skapas 16 deltagare som inte 
bara är kvinnor utan också mödrar till ca 95 barn, vilka då får en förebild i hemmet som visar på löneförsörjning 
som norm istället för bidragsberoende. 
 
Samtliga deltagare som avbrutit SFI-utbildning på någon nivå skall i projektet återuppta det momentet och avsluta 
åtminstone en nivå. 
 
Av de 44 som inte får anställning på arbetsstället skall: 
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30 återgå till SFI-studier eller studier på komvux. 
5 få arbete på hel eller deltid eller ha påbörjat praktik 
 
Skapat ett arbetsställe som leverar tjänster och varor med utgångspunkt från kvinnornas kompetenser, vilja och 
förmåga. 
 
Ha skapat en koncepuatlisering av hela processen från rekrytering av deltagare, preparandutbildning och anpassat 
arbete som kan spridas direkt till andra kommuner där liknande behov av insatser finns samt i konceptualiseringen 
också inkluderat effektmätning, kvantitativt och kvalitativt. I detta koncept skall också ha prövats hur en kommun 
kan förhålla sig som intressent i ett socialt företag.  
 
Alla deltagare skall ha ha ett e-legitimation och bank-id efter avslutad IT-utbildning. Detta medför att de bättre kan 
kommunicera med myndigheter och mer kostnadseffektiv sköta sin privatekonomi. IT-kunskapen stärker dessutom 
deltagarnas förmåga att få ett arbete, och ökar deras tillgång till kommersiella tjänster och varor till mer förmånliga 
priser. Dessutom stärks deltagarnas förmåga att skapa sociala nätverk och ökar deras tillgång till 
informationssamhället. 
 
Projektet kommer att bidra till ökad hälsa, kunskap, egenmakt och ekonomi hos deltagarna. Dessutom kommer 
minst 16 av 60 direkt få en anställning genom projektet. Allt detta är positivt för deltagarna, men också positivt för 
samhället dels i aspekten att detta bidrar till integration men också sänker samhällets kostnader dedikerat 
målgruppen. 
 
Av projektet skall ha skapats åtminstone ett fristående socialt företag drivet med utgångspunkt från kvinnornas 
kompetenser och kontrollerat av målgruppen.  
 
Kvinnornas upplevda hälsoläge skall vara bättre, vilket då i detta projekt endast kan mätas i kvalitativ form, via 
enkäter, eftersom de i dagsläget inte är sjukskrivna p g a de inte har SGI. 
 
Målgruppen efter genomgången samhällsorientering ha ökat kunskap om diskrimineringslagstiftningens 
skyldigheter och rättigheter, vilket skall stärka deltagarnas position i samhälle och i familj. 
 
Alla skall genomgått utbildning kring miljöfrågor med fokus på miljöproblem, egna aktiva val som är positivt 
miljöpåverkande och miljöarbete som möjlighet i programmet Situation Tellus. Detta skall leda till mätbar 
kunskapsförändring i miljöfrågan. 

Genomförande
Tid- och aktivitetsplan - Ange alla planerade aktiviteter, uppskatta ett planerat start- och slutdatum för respektive aktivitet, samt beskriv varje 
aktivitet utförligt.
Aktivitet Startdatum Slutdatum

Rekrytering av assisterande projektledare samt lärare, svenska 2011-01-17 2011-01-28

Rekrytering av deltagare 2011-01-17 2011-01-28

Detaljplaneringplanering av projektet samt rekrytering av processutvärderare för 
dennes påbörjan av sina insatser

2011-01-21 2011-01-21

Uppstart första omgången av preparandutbildning med 30 deltagare, kvinnor födda i 
Somalia

2011-02-01 2011-02-01

Besöksresa till Nedsom, Nedeländerna 2011-05-23 2011-05-27

Semester 2011-07-01 2011-08-01
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Aktivitet Startdatum Slutdatum

Preparandutbildning återupptas och den första omgången avslutas 2011-08-01 2011-08-31

Uppföljning av insatserna i första omgången av preparandutbildningen 2011-09-01 2011-09-30

Första verksamhetsåret i arbetsstället, Kvinnsam 2011-09-01 2012-08-31

Metodutveckling av insatser för nya målgrupper med nya språk för andra omgången av 
preparandutbildning

2011-10-03 2011-12-30

Uppstart andra omgången av preparandutbildning med 30 deltagare, kvinnor födda i 
andra länder som Irak, Eritrea.

2011-12-01 2012-05-30

Besöksresa till Nedsom, Nedeländerna 2012-02-20 2012-02-24

Andra verksamhetsåret i arbetsstället, Kvinnsam 2012-06-01 2013-05-31

Slutrapportering och avveckling av projektet 2013-06-03 2013-06-21

Tillgänglighet för personer med funktionshinder - Beskriv hur ni  ska beakta tillgängligheten för personer med funktionshinder.

Förstudien har som nämnts utgått i från ett genusperspektiv, och mätningar har genomförts som då skall konstatera i 
vilken grad de nationella jämställdhetspolitiska målen nås i projektets målgrupp. Förstudien konstaterade stora 
brister ut ett jämställdhetsperspektiv, vilket delvis kunde förklaras att målgruppen i första rummet ses ur ett etniskt 
eller religiöst perspektiv, varför de då först i andra hand ses som kvinnor. 
Detta fenomen är direkt överförbart på frågan om funktionshinder i målgruppen. Detta innebär att det finns väldig 
lite kunskap om funktionshinder kopplat till målgruppen, som då också pga av avsaknad av SGI 
(sjukpenninggrundande inkomst) väldigt sällan är föremål för utredning eller rehabiliteringsinsatser från 
Försärkringskassan. Eftersom sedan inskrivningsgraden av målgruppen är låg på Arbetsförmedlingen och den 
kodning som då skall styra statliga insatser som bistår funktionshindrade i deras process att få eller återfå ett arbete, 
så blir effekten att de problem som funktionshindrade har i målgruppen vare sig blir identifierade eller får stöd. 
 
Detta projekt kommer att genomföra sina insatser med först lokaler som är anpassade så att de är tillgängliga för 
alla. Dessutom kommer all skriftlig information att förmedlas först på hemspråk. Skriftlig information skall vara 
anpasad för personer med olika typer av lässvårigheter. Visst material är helt baserat på bildspråk. 
I projektets kommunkation med omvärlden och intressenter, och framför allt i spridningsfas, skall sedan tonvikt 
läggas på synliggörande av funktionshinder i målgruppen, invandrade kvinnor. Gruppen är som sagt i dag dold både 
beroende på strukturella problemställningar, vilket då skall lyftas i bla projektet Mångfaldssdriven samhällservice, 
men också p g a föreställningar i vissa av de kulturer varifrån kvinnorna kommer där alltså olika funktionshinder 
kan vara förknippade med skam och därför döljs. I den samhällsorientering som kommer att ges i projektet läggs 
därför fokus på diskrimineringslagstiftningen där funktionshinder är en diskrimineringsgrund. Här kommer fokus att 
läggas på funktionshindrades rättigheter, och denna utbildning kommer alltså att genomföras på deltagarnas 
hemsspråk.
Jämställdhetsintegrering 
[För ansökningar inom projektfas 'Genomförande'] 
Redogör för hur resultatet av er problem- och behovsanalys/swot av jämställdhet påverkar projektinnehållet.

Förstudien startades för att samhällsaktörer identifierat problem bland invandrade kvinnor. Med problem sågs 
framför allt en utanförskapsproblematik kopplat mot låg egenförsörjning. Förstudien valde dock att inte fokusera på 
integrationsaspekten, d v s frågan om kvinnornas födelseland, utan på mätning syftande till fastställande av i vilken 
grad de nationella jämställdhetspolitiska målen nås i målgruppen. Resultaten i förstudien var mycket negativa, och 
visade att måluppfyllelse av samtliga fyra delmål var mycket låg, och också att avvikelsen gentemot kvinnor födda i 
Sverige var mycket stor.  
 
Förstudien visar på stort behov av insatser för att samtliga fyra delmål skall nås, och detta innebär alltså insatser för 
att: 
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Uppnå ekonomisk jämställdhet och, 
en jämn fördelning av makt och inflytande i samhället och, 
en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet och 
att mäns våld mot kvinnor ska upphöra 
 
De konstaterade avvikelserna var mycket stor, vilket föranleder krav på kraftiga och dedikerade insatser för att nå 
effekter. 
 
Detta har inneburit först att projektet har en trategisk utgångspunkt att projektet ska bemannas av kvinnor med 
jämförbar bakgrund som målgruppen. D v s att de kan kommunicera på likartade villkor och på samma språk. 
 
Sedan har ett särskilt utbildningsspår inom samhällsorientering utvecklats då inom frågan 
diskrimineringslagstiftning där en av diskrimineringsgrunderna är kön. I detta utbildningsmoment kommer 
målgruppen att få utbildning om sina rättigheter på eget språk och detta kommer att skapa förutsättningar för dialog i 
gruppen och med projektledning vilket då är en god förutsättningar för lärande och utveckling. 
 
Projektet är också kopplat mot den insats som planeras av Samordningsforbundet, Månfaldsdriven Samhällservice, 
där omkringvarande offentlig struktur på bättre sätt skall harmoniera sitt arbetssätt för att tillmötesgå mottagarna av 
samhällstjänsters behov ur ettdiskriminerings och likabehandlingsperspektiv. 
 
Projektet samverkar också med ett påverkansprogram för målgruppens män som i denna process skall erbjudas 
enskilda samtaloch gruppsamtal i syfte att de skall bidra till kvinnornas utveckling mot arbetsmarknaden och inte 
hindra den. 
 
I övrigt är projektets målgrupp helt bestående av kvinnor, och projektet syftar till förbättrad livs och 
arbetsmarknadssituation för dessa, och projektet kommer kontinuerligt i sin processutvärdering att mäta 
förändringsprocessens effekter komparerat med de delmål som finns i det nationella jämställdhetspolitiksa målet. 
 
Projektets team bemannas med kvinnlig överrepresentation 
 
I projektets styrgrupp eftersträvas jämn könsfördelning
Målgruppens och/eller samverkanspartnernas engagemang - Beskriv upplägget för att säkerställa ett brett engagemang hos 
samverkanspartner och/eller deltagare.

Uppföljning, utvärdering och lärande -  
A: [För ansökningar inom projektfas 'Förprojektering'] Beskriv hur ni ska följa upp och utvärdera projektet. 
B: [För ansökningar inom projektfas 'Genomförande'] Beskriv hur ni ska följa upp och utvärdera projektet. Tydliggör kopplingen till lärandet i 
projektet och bedöm möjligheterna för genomslag av resultaten.

Projektet kommer att utvärderas genom s k processutvärdering. 
Kortfattat innebär en processutvärdering att systematiskt följa och dokumentera en 
verksamhets genomförande. I en processutvärdering studeras förutsättningarna för att de 
uppställda målen nås. Värdet av en sådan utvärdering ligger i att den kan tala om varför ett 
projekt har lyckats eller misslyckats, det vill säga analysera hur och varför målen har nåtts 
eller inte. Underlaget för processutvärderingen, uppföljningen, kommer att hanteras av projektledaren som arbetar i 
projektet. Denne har i samverkan med projektledare med styrgruppens slutliga godkännande beslutat om målbilder 
och aktivitetsplan som gäller för projektet och som då är själva plattformen och objektet för mätning av 
måluppfyllelse. Utvärderare är en extern reurs som upphandlas. Denne följer då projektet dels med tillhandahållet 
material som stöd men också via egna spontana stickprov i verksamheten. 
I Kvinnsam kommer de personliga handlingsplanerna att vara det underlag som djupast skall granskas. Alltså 
kommer processutvärderaren att ha full tillgång till dessa dokument för att så kunna mäta avvikelser. Dessutom skall 
det göas ständiga mätningar av hur deltagarna upplever processen, dels via anonyma enkäter dels via djupintervjuer 
som då göra av utvärderare tillsammans med tolk om så är nödvändigt 
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Detta projekt har flera avgörande komplexiteter, och det är av stor vikt att den pågående utvärderingen ligger till 
grund för beslut om förändringar av målbilder och innehåll. Därför skall den externa utvärderaren ha tydliga 
instruktioner i sin revision/utvärdering att framlägga synpunkter om behov av förändring av den beslutade 
aktivitetsplanen. 
 
För att det interna och externa lärandet av projektet skall optimeras kommer arbetet att ske enligt: 
Redan i aktivitetsplanen kommer det att framgå hur de erfarenheter som kommer att göras inom 
projektet ska spridas till andra som kan vara intresserade, det vill säga det ska finnas en 
kommunikationsplan. Processutvärdering som genomförs är inte en slutprodukt utan den 
ska ligga till grund för förändringar, förbättringar, den kommer att utgöra ett 
beslutsunderlag för framtiden. Därför är det oftast av stort intresse från andra som arbetar 
inom samma eller närliggande områden att ta del av gjorda erfarenheter. Med tanke på de 
stora allmänna medel som läggs på detta projekt finns det även en 
allmännyttig mening att öppet redovisa utfallet av detta projekt. 
I kommunikationsplanen kommer att framgå: 
- vilka som ska informeras 
- tidsplan för olika informationsinsatser 
- om informationen ska vara olika till olika grupper 
- vilka kommunikationssätt som ska användas

Externa tjänster - Ange namn på eventuella konsulter eller företag som ni planerar att anlita, samt vad de externa tjänsterna består av.

Projektet har låg grad av externa tjänster. Dessa framkommer i budget, men är i huvudsak kopplat till 
utbildningsinsatser och hyra av datorer. Avssende utbildningsinsatser upphandlas de i enlighet med LOU. Avseende 
hyra av dator följer projektet kommunens ramavtal för denna leverans. 
Extern processutvärderare upphandlas likaså i enlighet med LOU.

Programkriterier
Lärande miljöer - Hur främjar projektet lärande miljöer?

Innovativ verksamhet - Hur främjar projektet innovativ verksamhet?

Projektet innehåller fyra innovativa moment, det första är ett av affärsområdena i arbetsstället, det andra är GITU, 
den utbildning som skall minska det digitala utanförskapet, det tredje är First Step, en metod för entrepreniörell 
utveckling. Ett fjärde innovativt moment är Situation Tellus, en miljöutbildning. 
 
Innovativ strategi är dessutom att ha projektpersonal som kommunicerar på samma språk som deltagarnas 
modersmål, och att personalen delar många av deltagarens erfarenheter. 
 
För utveckling av samtliga tre moment har målgruppen engagerats. Först identifierades behov av de fyra insatserna, 
sedan genomfördes intervuer med ett stort antal personer i målgruppen och till slut när förslag på dessa insatser 
proccesats fram så har de presenterats för delar av målgruppen som då fått vara med och inkomma med förslag på 
eventuella förändringar. Situation Tellus har utvecklats som idé tillsammans med den Somaliska kretsen av 
Naturskyddsföreningen. 
 
Arbetsstället-Kvinnsam, kommer att i ett av affärsområdena arbeta med information som skall bidra till förbättrad 
miljö och minskade samhällskostnader i framför allt socialt utsatta områden. Ett första exempel är frågan om 
källsortering. I förstudien gjordes en delstudie kring källsortering som visade att sortering sker i lägre grad i socialt 
utsatta områden, och att detta skapar först negativa miljöeffekter sedan högre kostnader för fastighetsägare och till 
slut lägre intäkter för energiföretaget. Om källorteringen skulle öka skulle det bidra till motsatta effekter dvs positiv 
miljöeffekt, lägre kostnader för fastighetsägare och högre vinst för energiföretag. Frågan är hur en sådan förändring 
kan ske. Svaret är information och belöningseffekter för dem som källsorterar. I detta fall genomförs 
informationsinsatserna av arbetsstället som har ett avtal med de kommunala bolag som äger delfrågor som: boende, 
energi och transport. Detta avtal ger arbesstället först en fast ersättning för informationsinsatser sedan relativ andel 
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av de ekonomiska effekterna. Det uppstår alltså en ekonomisk vinst även för arbetsstället som kan återinvestera i 
arbetsstället och i sitt närområde. Ekologisk härsyn skapar ekonomisk vinst som investeras i social utvecklig, 
jämställdhetsinsatser och integration! 
Källsortering är bara ett av områdena där det med hjälp av informationsinsatser kan sparas pengar som 
återinvesteras i det socialt utsatta området. En rad kostnader i socialt utsatta områden kan härledas till skadegörelse. 
Med denna insats stimuleras en social sammanhållning med utgångspunkt från kvinnornas arbete. Nog kommer färre 
gatlampor och busskurer att krossas av ungdomar om man vet att skadegörelse går ut över mammornas företag?! 
 
Ett villkor för att arbeta med positiv miljöutveckling som konkurrensmedel är kunskap i frågan. Under hösten 2010 
skall ett utbildningsmaterial, Situation Tellus, produceras. Detta innehåller tre moduler: Miljöhot, Aktiva egna 
miljöval och Miljö som konkurrensmedel. Materialet är anpassat efter kvinnornas språkliga nivå och kunskapsnivå i 
frågan. Materialet är webbaserat. 
 
I förstudien konstaterades stora kunskapsluckar i målgruppen att använda e-tjänster. Dessutom saknades i många 
hushåll dator och uppkoppling. Under 2010 har därför med finansiering från Migrationsverket det bedrivits en 
utvecklingsprocess där grundläggande IT-utbildning skall möjliggöra SFI-utbildning och utbildning inom 
samhällsorientering via Internet och då också tillgängliggöra kommersiella och publika webbtjänster även för 
personer med annat modersmål än svenska. Som ett resultat av detta har en utbildningsidé, GITU, utvecklats och 
även en idé om hur samhällsorientering skall tillgängliggöras på olika språk och via Internet. Under 2010 har därför 
Stiftelsen .SE Direkt och Dataföreningen kontaktats för att med finansiering från den första och med den andra som 
ägare utveckla produkten GITU, som då ger en utbildning i att: söka på Internet, använda e-post, registera och 
använda e-legitimation och Bank-id samt använda de publika webbtjänsterna från Försäkringskassa och 
Arbetsförmedling. Utbildningsinnehåll är avpassat för personer med funktionshinder och lässvårigheter. 
Utbildningarna finns på somaliska, arabiska och engelska samt svenska. Kvinnsam bli en första testyta för dessa 
utbildningar. I Kvinnsam får också deltagare en lånedator så de kan använda tjänsterna och tillämpa ett flexibelt 
lärande. 
 
Under ett projekt RAJO, finansierat av NUTEk, nu Tillväxtverket och Migrationsverket, 2008-2010 samt på 
uppdrag av Entrepreneur Sthlm, med finansiering från EU:s Strukturfonder, har Multiling och Maryam Osman 
utvecklat en metodik, Fisrt Step, där som används för att initiera och stötta individuella utvecklingsprocesser. Denna 
process formaliseras nu och skall användas i Kvinnsam. 
 
 
 
 

Främja samverkan - Hur främjar projektet samverkan?

Inför denna ansökan har som det redan nämnts involverat målgruppen djupt i projektföreberedelserna. Detta har 
skett genom en process i följande moduler. 
Djupintervjuer, gruppdiskussioner, presentation av förslag, revidering av förslag och slutliga förslag. 
ca 40% av de somaliska kvinnorna i Umeå har varit involverade i processen.  Ca 30 % av de kurdiska kvinnorna har 
också varit det. Projektet har dessutom tagit del av de 640 kontakter och samtal som fördes med invandrade kvinnor 
i projektet Duvemåla. Förankring i målgruppen har alltså haft högsta prioritet eftersom erfarenheten visar att utan 
engaemang och acceptans från målgruppen kommer inte innehållet i projektet att vara ändamålsenligt och alltså inte 
nå sin sina mål. Målgruppsförankring är generellt viktigt, och i detta speciellt viktigt enär målgruppen har ett mycket 
stort utanförskap och alltså en lång väg att vandra om de ska kunna bli självförsörjande. Det krävs alltså många olika 
insatser och ett projekt kan inte tillhandahålla alla, och måste därför fokusera på de viktigaste. 
Målgruppsförankringen har identifierat de viktigaste behoven av kunskap, men också tilläggsbehov av 
stödprocessersom exempelvis insatser för ungdomar och männen. Projektet har en kunskapsbas baserat på 
målgruppens åsikter, och har konstruerat en samverkan mellan ett flertal processer, alla viktiga för att nå målet. 
Deltagarens rätt till självbestämmande och egenförsörjning. 
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Detta projekt baserar sig en gedigen plattform av kunskap som sedan utvecklats till idéer för genomförande av 
processer som bidrar till positiv utveckling. Idéerna har sedan presenterats på politisk nivå för Socialnämnd och 
Gymnasie och Vuxenutbildningsnämnd som båda ställt sig positiva till insatserna som beskrivits. Här har ett 
fundament av förankring skapats som är en förutsättning för samverkan interorgaisatoriskt och på tjänstemannanivå. 
Sedan har Samordningsförbundets styrelse, vari de viktigaste finansiärerna och samverkanspartnerna representeras, 
presenterats projektet och beslutat att medfinansiera projektet. Projektet har därmed en förankring från målgrupp, 
politiker och berörda tjänstemän. Detta tillsammans är helt avgörande för att en sådan komplicerad process som 
Kvinnsam är, att den skall lyckas. 
 
Projektet har i styrgruppen sedan samlat alla samverkanspartners och finansiärer, förutom ESF. I detta forum finns 
redan hög grad av förståelse och en vilja till att genomföra detta mycket svåra uppdrag. I detta forum finns sedan 
direktkontakter mot ytterligare samhällsfunktioner och processer som kan bidra till ytterligare utveckling. 
 
Dessutom har under förstudien ledning för de kommunala bolagen träffats, detta för att presentera de grundläggande 
idén i det affärsområde som presenterats i projektplanen. Här har en förankring skapats för att påbörja de insatser 
som planeras f o m 2011-08.

Strategiskt påverkansarbete - Hur ska projektet bedriva ett strategiskt påverkansarbete?

Transnationalitet,  Insatser av regionalfondskaraktär och Koppling till andra projekt eller program
Transnationalitet - Om projektet innehåller transnationell verksamhet, beskriv och motivera nyttan för projektet som helhet.

I förstudien har vi kontaktats av NEDSOM, en organisation i Nederländerna som arbetar fokuserat för insatser med 
personer med somalisk bakgrund i Nederländerna. I förstudien besöktes verksamheten, och flera områden för 
samverkan och erfarenhetsutbyte identifierades. 
NEDSOM är på många sätt ett föregångsexempel i frågan om insatser för ökad självförsörjning, och de har 
erfarenheter som kommer att komma till operativ nytta för Kvinnsam, varför två besöksresor till Nederländerna är 
planerade. 
Eventuellt kan den modell som Kvinnsam har utvecklat sedan fungera som en modell i ett transnationellt projekt. 
Detta kommer då att diskuteras under de möten som kommer att ske under projektets löptid.
Insatser av regionalfondskaraktär - Om projektet innehåller insatser av regionalfondskaraktär, beskriv och motivera nyttan för projektets som 
helhet.

Koppling till andra projekt eller program - Om projektet har en koppling till andra projekt eller program, uppge namnet på projektet eller 
programmet, samt beskriv och motivera nyttan för ditt eget projekt.

Projektet kommer att använda sig av utbildningsmoduler i IT (GITU) och samhällsorientering som utvecklas i 
samverkan med Dataföreningen i Sverige nu i ett projekt finansieras av Migrationsverket. Detta projekt kommer nu 
att tas vidare i ny fas och ny finansiering söks först av Internetfonden och även från Integrationsfonden. Kvinnsam 
är då en första testyta för dessa utbildningar. Nyttoeffekten är väldigt stor för deltagarna eftersom utbildningen först 
möjliggör ett flexibelt lärande, men seda ger deltagarna tillgång till webbtjänster som underlättar deras vardag och 
stärker deras förmåga att utvecklas och att söka arbete. 
Från Västerbottens läns landsting kommer separata medel att sökas från den idella föreningen, Somalisk 
Kvinnokraft, för att genomföra de hälsofrämjande utbildningsinsatser som målgruppen för projektet behöver och 
som då kommer att integreras i de utbildningar som genomförs inom ramen för preparandutbildningarna i detta 
projekt. Nyttoeffekterna är stora för deltagare och projekt eftersom ohälsa hos deltagarna är ett väsentligt hinder i 
vägen till egen försörjning. 
Det pågår nu en utveckling av ett anpassat utvecklings- och entreprenörsprogram för invandrade kvinnor med låg 
utbildning. Detta görs inom ett uppdrag från Entrepreneur Sthlm med finansiering från den Regionala 
Strukturfonden. För ytterligare anpassning av innehållet i programmet har ytterligare medel sökt från Tillväxtverket. 
Medel har sedan tidigare tillförts denna process från Migrationsverket och dåvarande Nutek, då i projektet RAJO 
som ägs av Multiling AB 
Samordningsförbundet i Umeå har inlämnat en ansökan, Mångfaldsdriven samhällsservice, till ESF, dnr 
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2010-3080024. Projektet Kvinnsam kommer att verka som väl avgränsad yta för de insatser i det projekt som då 
skall skapa en sektorsöverskridande och harmoniserande arbetsmetod kopplat mot diskrimineringslagstiftning hos de 
organisationer som möter bl a Kvinnsams deltagare. Detta kommer direkt att skapa nyttoeffekter för deltagarna, 
eftersom insatserna som görs i Mångfaldsdriven samhällsservice kommer att bidra till att de nationella 
jämställdhetspolitiska målen i högre grad nås även hos Kvinnsams deltagare. 
Parallellt med Kvinnsam kommer sedan två processer att löpa, en insats för projektdeltagarnas män som då erbjuds 
gruppsamtal och enskilda samtal. Syftet med dessa är att minska männens eventuella motstånd och rädsla för deras 
fruar ska börja arbeta utanför hemmet. Erfarenheter visar att det är mycket att få männen MED sig i 
utvecklingsprocesser för kvinnor, inte MOT sig. Medel för detta söks via Ungdomsstyrelsen liksom insatsen för 
ungdomar där en enskild insats kommer att genomföras för de av kvinnornas barn som är på glid och inte genomgått 
antingen grundskolan med fullständiga betyg eller avbrutit gymnasieskolan, att de skall motiveras att återta 
studierna. Nyttoeffekten av denna insats är att målgruppen för Kvinnan känner ett stöd i sin mammaroll, och att 
denna insats också kan vara avlastande och dessutom ge resutatet att ungdomarna väljer att prioritera studier istället 
för annat.

Projektorganisation
Projektorganisation - Beskriv hur projektet ska organiseras.

Projektet ägs av VIVA Kompetenscentrum. VIVA Kompetenscentrum ansvarar för frågor som rör vägledning, 
introduktion, vuxenutbildning och arbetsmarknad.  
Organisatoriskt tillhör VIVA Gymnasie- och vuxenutbildningen. Verksamheten är uppdelad i fem enheter: VIVA 
Arbete Unga, VIVA Introduktion, VIVA Komvux, VIVA Resurs och VIVA Vägledning.  
 
Om uppdraget 
VIVA Kompetenscentrum ska genom sina samlade kompetenser och i samverkan med andra 
aktörer möta individuella och samhälleliga behov, erbjuda bra utvecklingsmiljöer för 
personer som behöver vägledning, stärka sin anställningsbarhet eller öka sin utbildningsnivå. 
Individinriktade insatser ska stimulera den personliga utvecklingen, minska tid i arbetslöshet, 
höja utbildningsnivån och öka anställningsbarheten. 
 
Målgrupper 
VIVAs målgrupper återspeglar befolkningen i stort. Arbetslösa kvinnor och män i utsatta 
situationer ska dock prioriteras. Det gäller t ex ungdomar, invandrare och flyktingar, funktionshindrade 
och långtidsarbetslösa. 
 
VIVAS samverkansparter 
VIVA Kompetenscentrum ingår i olika samverkansgrupper och nätverk t ex Samordningsförbundet, 
Gemensamma Taget, Validering i Västerbotten, KY-utbildning i Västerbotten 
m fl. Dessutom sker ständigt samarbete med andra myndigheter som, arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Sveriges kommuner och Landsting, kommunens socialtjänst m fl. 
 
Umeå Kommun som är huvudman är en kommun i starkt tillväxt och med god ekonomi. 
 
Projektets operativa grupp består av: projektledare, assisterande projektledare, utbildare, lärare i svenska, 
koordinator från socialtjänsten och ekonom. 
 
Till sin hjälp har de externa resurser i form av: utbildare inom vissa fackmannaområden, IT och entrerpenörskap. 
 
Dessutom verkar en extern resurs som processutvärderare. 
 
Projektledaren är ansvarig för projektet och för redovisning gentemot finansiärer och styrgrupp. Projektledaren, 
Maryam Osman, är själv sedan tidigare företagare, har åtta barn, mångårig erfarenhet som projektledare och talar 
engelska, somaliska, svenska samt hjälplig arabiska. Projektledaren är själv alltså en förebild som visar att det är 
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möjligt att komma som flykting och samtidigt som hon uppfostrat många barn så har hon först lärt sig svenska i 
övrigt vidareutbildat sig och sedan arbetat nåra år samtidigt som hon är engagerad i föreningsliv och aktiv som 
företagsledare. Projektledaren svarar sedan för följande konkreta uppgifter: 
Kontakter med intressenter och media etc. 
Upphandling av tjänster 
Ekonomisk kontroll 
Dialog med processutvärderare 
Ansvarig för de personliga handlingsplanerna och uppföljningen av dem. 
Ansvarig av genomförande av vissa utbidlningsmoment som inom företagande. 
Ansvarig för det arbetsställe som skapas 
 
Assisterande projektledare skall behärska ytterligare ett språk för att komplettera projektledaren och därmed skall 
projektet ha en språkkompetens som passar målgruppen. Förstudien har pekat ut ett kurdiskt språk som mest 
prioriterat. Den assisterande projektledaren ansvarar konkret för: 
 
Utåtriktade och motivationshöjande aktiviter som studiebesök etc. 
Arbetsledning i det arbetsställe som skapas 
Assisterande i språkutbildning 
Samtalspart för deltagarna 
 
Utbildarens fokus ligger på att i linje med den handlingsplan som upprättas identifiera vilka särskilda behov och 
möjligheter deltagaren har, och sedan söka guida och coacha fram deltagaren mot det utsatta målet. Utbildaren har 
ett mycket gott kontatnät i det lokala näringslivet, och kan bistå i kontakt med intressenter som arbetsgivare, 
utbildare och andra intressenter. Utbildaren leder också programmet kring entreprenörskap och framför allt är denne 
affärsutvecklare för arbetsstället. 
 
Ekonomen, Ahmad Ghasimi, är anställd på VIVA och har gedigen erfarenhet av ESF-projekt. Han anger de direktiv 
och det arbetsätt som skall prägla ekonomistyrningen och rapporteringen. 
 
Koordinatorn från socialtjänsten har till uppgift att bistå först i den komplicerade processen att rekrytera in personer 
till preparandutbildning och sedan bist vid rekryterings och anställningsförarandet, eftersom detta är behäftat med 
ekonomiska konsekvenser för deltagarens familj och för socialtjänsten. Koordinatorn är också kontaktnod från 
projektet in i socialtjänsten som kommer att vara en mycket viktig funktion för projektet för att lösa eventuella 
problemställningar som kan uppkomma för deltagarens och dennes familj under den förhållandevis långa tid som 
deltagaren är aktiv i projektet. 
 
Lärare, svenska. Projektet anställer en lärare på halvtid för att projektet ska kunna erbjuda individanpassad 
utbildning i det svenska språket,  och även kunna avsluta kurser som avbrutits pga av graviditet el dyl. 
Språkutbildning kommer att ges även för dem som är i anställning och då kommer det att finnas ett fokus på 
"branschsvenska" 
 
De externa resurserna handlas upp enligt LOU, se nedan. 
 
 

Kompetens och erfarenhet av projektorganisering - Beskriv kort tidigare erfarenheter av projektorganisering. 

VIVA kompetenscentrum är en organisation som arbetar mycket projektorienterat, och har därför en gedigen och 
god erfarenhet av projekt i olika former. Som exempel driver VIVA nu "Ungdomtorget" i projektform. VIVA har 
för målgruppen om exempel drivit följande projekt: Arbetssam, Från Arbetsam till Företagsam, Vi flytt Visst, alla 
delfinansierade av ERF eller ESF. 
 
De som nu valts ut för rekrytering i projektteamet är samtliga väl meriterade som projektledare i allmänhet och med 
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god kunskap om målgruppen. 
Projektledaren, Maryam Osman, driver nu projektet RAJO med finaniering från Tillväxtverket och Migrationverket. 
Detta projekt bistår somalier som vill starta företag med rådgivning. Maryam har även ett uppdrag av Strukturfonden 
via Entrepreuner STHLM att leda processer för kvinnor med invandrarbakgrund om vill starta företag. Maryam har 
dessutom varit projektledare för Duvemåla i Västerbotten som också det syftade till att hjälpa invandrade kvinnor att 
starta företag. Maryam ledde slutligen förstudien, Somalisk Kvinnokraft, som är den förstudie varpå detta projekt 
vilar. 
 
Ahmad Ghasimi har god erfarenhet och goda referenser i frågan att leda och administrera ekonomiska processer i 
ESF-projekt. 
 
Fritz Sprung, om är redaktionellt ansvarig för detta projekts skrivande och som desutom genomfört den 
kompletterande fältsstudien. Har också han god och gedigen erfarenhet av projektverksamhet, i synnerhet ESF-
projekt. Han är nu projektledare för Openmindnes, och har tidigare varit projektledare för ett flertal ESF-projekt 
varav ett utsågs till Best Practice 2007
Kostnadseffektivitet - Redogör för hur ni avser att uppnå/har uppnått kostnadseffektivitet vid köp av varor och tjänster. 

En förhållandevis liten andel av projektets medel används till inköp av externa tjänster. Dessa kommer att 
upphandlas i enlighet med LOU.
Riskhantering - [För ansökningar inom projektfas 'Genomförande'] Beskriv vilka risker som ni kan förutse och hur dessa ska hanteras, till 
exempel inom följande områden: projektverksamhet, aktiviteter, projektorganisation, kompetens, budget, projektdeltagare, samverkan och 
medfinansiering.
Risk Åtgärd

Medfinansiering i form av försörjningsstöd är lägre än 
budgeterat

Innan projektet i samband med förstudie har en 
inventering och intervju genomförts bland potentiella 
deltagare. I samband med detta har analyser gjorts kring 
vilka nivåer av försörjningsstöd som finns i dagsläget. I 
projektet är samverkan med socialtjänsten oerhört viktig, 
och mätning kommer att göras kontinuerligt. 
problemställningen att försörjningsstöden generellt är 
lägre till kvinnor är till män hatr kommunicerats med 
Socialtjänst. GD DO och ESF

Lägre antal deltagare än beräknat Inventering och undersökning av intresset är gjord. 
Ändock måste projektet förbereda sig på att söka 
rekrytera offensivt. Projektet är då också förberett att ta 
in deltagare löpande.

Svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens Projektledaren är redan tillfrågad, och förfrågningar har 
gjorts för att förbereda rekrytering av den assisterande 
projektledaren, som också är en nyckelperson. 
Kompetensprofilen är akademisk eller adekvat 
utbildning, projektledarerfarenhet, kvinna samt talande 
svenska, eller ngt av de modersmål som deltagarna talar. 
Risken är ju att de tilltänka personerna får förhinder. 
Kontakter har därför tagits utanför Umeå för att ha 
beredskap på eventuella vakanser och då rekrytera 
"utifrån"

Ändrade regler för statligt anställningstöd För att anställa personer har Umeå Kommun räknat med 
anställninsstöd, och kommunicerat och förankrat detta 
med AF. Problem kan uppstå om regelverket förändras. 
Dock har denna typ av åtgärd funnits under olika namn 
sedan 1965, men villkoren kan förändras, vilket kräver 
god omvärldsbevakning
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Risk Åtgärd

"Socialt företag" konkurrerar med näringsliv För att näringslivet inte skall uppleva att det finns en 
snedvriden konkurrens, har det valts att arbeta i 
tjänsteområden som inte är konkurrentutsatta alla, eller 
endast i ringa grad. Dessutom kommer näringslivets 
intresseorganisationer att informeras, och kommer då 
sannolikt se projektet som positivt och inte 
konkurrerande

Sammanfattning - Både den svenska och engelska texten kommer att publiceras på ESF-rådets webbplats om er ansökan bifalls.

Sammanfattning av projektet.

Kvinnsam är ett projekt som tydliggör att de nationella jämställdhetspolitiska målen även ska nås hos kvinnor som 
invandrat från krigshärjade länder. Många av dessa kommer från regioner där kvinnor är  underordnade män och har 
i sina hemländer haft sämre tillgång till utbildning, arbete och egen ekonomi. Tyvärr har flytten till Sverige för 
många inte inneburit en ökad egenmakt och anställning.Kvinnsam innebär utbildning och anställning. Insatserna är 
utformade i stor delaktighet av målgruppen och kommer att levereras av personal som har genomfört den långa 
resan från hemland till arbete och egenförsörjning i Sverige. Utbildning kommer att fokusera på att  minska 
kunskapsklyftor vad det gäller språk, IT, samhälle, hälsa och miljö. Arbetsstället som etableras ska bl a att med 
informationsinsatser inom miljö, skapa en hållbar utveckling i socialt utsatta områden. Således är Kvinnsam ett 
utvecklingsprojekt som beaktar jämställdhet, integration, ekonomisk, social och miljödriven utveckling.
Sammanfattning av projektet på engelska.

KVINNSAM is a project that makes it clear that the national gender policy objectives to be achieved even in women 
who have migrated from war-torn country. Many of these come from regions where women are subordinate to men 
and have in their home countries had less access to education, jobs and personal finances. Unfortunately, the move 
to Sweden for many, not shown an increased empowerment and anställning.Kvinnsam means education and 
employment. The efforts are designed to a large participation of the audience. Training will focus on filling the 
knowledge gaps in language, IT, society, health and environment. The establishment has to be established among 
other things, that the information activities within the environment, sustainable development in disadvantaged areas. 
Thus KVINNSAM a development which takes account of equality, inclusion, economic, social and environmentally 
driven development
Bilagor 
Bifoga eventuella bilagor som illustrerar eller utvecklar tankegångar i din ansökan.

Bildspel med sammanfattande projektbeskrivning bifogas. 
Sammanfattning av utvecklingsprojekt för GITU och samhällsorientering bifogas. 

Aktörer
Beskrivning av projektets samarbetspartners, samt på vilket sätt dessa avser att medverka i projektet.

I Eskilstuna Kommun pågår utveckling av Sociala företag för utsatta grupper. Eskilstuna är en av de kommuner som 
har flest personer med somalisk bakgrund bosatta. Mellan Kvinnsam och Eskilstuna kommun kommer det att ske 
erfarenhetsutbyte. 
 
Samordningsförbundet driver processen, Mångfaldsdriven Samhällservice, som skall verka för att 
diskrimineringslagsstiftning och ett arbetssätt för inkludering harmoniseras bland offentliga aktörer som verkar för 
att projektets målgrupp bistås i processen att få ett arbete. Kvinnsam är ett avgränsat projekt där effekter i 
Samordningsförbundets process kan mätas. 
 
Dataföreningen "äger" frågan om digitalt utanförskap och utvecklar i samverkan med bl a Umeå Kommun 
utbildningstjänster för att minska effekterna av det digitala utanförskapet. GITU är en utbildning som nu utvecklas, 
och den utbildningen kommer att kvalitetsäkras och sedan spridas av Dataföreningen i övriga Sverige och i deras 
nätverk i EU. 
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Arbetsförmedlingen är den myndighet som tillför statligt anställningsstöd till dem som skall anställas. Dessutom är 
AF den organisation som då fungerar som kontaktnod för andra stöd för projektdeltagare som behöver praktik eller 
utbildningsinsats.  
 
Multiling driver ett antal projekt för målgruppen, somalier, och har i dessa uppdrag byggt metodik, erfarenhet och 
kontaktytor. Multiling kommer att överföra dessa till projektet och så förmedla framför allt First Step och Situation 
Tellus till projektet 
 
Socialtjänsten är en viktig organisation inte bara som finansiär. Socialtjänsten tillhandahåller först ett antal 
samhällstjänster som är viktiga för deltagarnas familjer. Sedan är också socialtjänsten beställare av tjänster som 
arbetsstället kan utföra i praktki eller på uppdrag. Socialtjänsten har också en koordinator i projektet för att stimulera 
samverkansprocesser.

Samverkanspartner Organisationsnr CFAR-nr

Multiling AB 5566289533
Stockholms kontoret 48218267
Samverkanspartner Organisationsnr CFAR-nr

Umeå kommun 2120002627
Socialförvaltning, Umeå Sociltjänst 19504182
Samverkanspartner Organisationsnr CFAR-nr

Arbetsförmedlingen Huvudkontoret 2021002114
Arbetsförmedlingen Umeå 22207906
Samverkanspartner Organisationsnr CFAR-nr

Eskilstuna kommun Arbetsmarknads och familjeförv. 2120000357
Eskilstuna kommun, Arbetsmarknads och familjeförv 40853947
Samverkanspartner Organisationsnr CFAR-nr

Samordningsförbundet 2220001834
Samordningsförbundet Umeå 44896652
Samverkanspartner Organisationsnr CFAR-nr

Dataföreningen i Sverige 8020066349
Dataföreningen i Sverige 29502366

Beskriv hur ni har gått till väga för att säkerställa medfinansieringen:

Den kontanta medfinansieringen från Samordningsförbundet är beslutat av deras styrelse, och får anses som säkrad. 
Nivåerna av försörjningsstöd hos respektive deltagare har analyserats i en omfattande ekonomisk 
konsekvensbeskrivning i samverkan med Socialtjänsten, och sedan har volymerna av potentiella deltagare 
säkerställts genom faktisk dialog med målgruppen som då angett intresse och vilja. Första omgången av 30 deltagare 
är redan säkrad, i övermått. 
Arbetsförmedlingens engagemang har säkrats via dialog och överenskommelse om arbetssätt för att tillföra statliga 
anställningsstöd i enlighet med den liggande förordningen.
Beskriv de åtgärder ni kommer att vidta om förväntad medfinansiering uteblir:

Om antalet deltagare skulle minska och därmed medfinansiering bör i det första rummet ansträngningar för att få in 
nya deltagare initierats. Processen i Kvinnsam är avpassad för löpande intag, så om en deltagare slutar kan projektet 
istället rekrytera en ny och erbjuda denne en individuell utvecklingsplan. 
Om villkoren för statligt anställningsstöd förändras och eventuellt minskas bör kommunen då överväga att 



E
S

F 
A

ns
ök

an
 o

m
 s

tö
d 

20
10

04
09

 V
er

 1
.9

5
Sid 19 (23)

2010-3080042

komplettera det bortfallet, eftersom hela processen baseras på att deltagarna har en faktisk möjlighet att få jobb i 
projektet. 
Sannolikheten att finansiering från Samordningsförbundet faller bort anses som marginell.

Medfinansiär Organisationsnr CFAR-nr

Arbetsförmedlingen Huvudkontoret 2021002114
Arbetsförmedlingen Umeå 22207906
Medfinansiär Organisationsnr CFAR-nr

Samordningsförbundet 2220001834
Samordningsförbundet Umeå 44896652
Medfinansiär Organisationsnr CFAR-nr

Umeå kommun 2120002627
Socialförvaltning, Umeå Sociltjänst 19504182
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2010-3080042

Kostnadsbudget
2011

År

2012

År

2013

År År År
Total

Undersökning / kartläggning (ansökningar avseende Förprojektering)

Löner

Externa tjänster

Lokaler

Resor

Materiel

Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Aktiviteter riktade till målgruppen (ansökningar avseende Genomförande)

Löner 1 653 612 kr 1 665 660 kr 628 776 kr 3 948 048 kr

Externa tjänster 718 000 kr 301 000 kr 1 019 000 kr

Lokaler 272 700 kr 272 700 kr 136 350 kr 681 750 kr

Resor 45 000 kr 45 000 kr 90 000 kr

Material 52 000 kr 36 000 kr 16 000 kr 104 000 kr

Summa 2 741 312 kr 2 320 360 kr 781 126 kr 5 842 798 kr

Projektadministration  - ekonomi och rapportering  

Löner 49 416 kr 49 416 kr 24 708 kr 123 540 kr

Externa tjänster

Materiel

Summa 49 416 kr 49 416 kr 24 708 kr 123 540 kr

Uppföljning och utvärdering

Löner

Externa tjänster 48 000 kr 48 000 kr 56 000 kr 152 000 kr

Resor

Materiel

Summa 48 000 kr 48 000 kr 56 000 kr 152 000 kr

Information / marknadsföring

Löner

Externa tjänster

Resor 24 000 kr 24 000 kr 24 000 kr 72 000 kr

Materiel 87 500 kr 87 500 kr 175 000 kr

Summa 111 500 kr 111 500 kr 24 000 kr 247 000 kr
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2010-3080042

Spridning av resultat för strategisk påverkan

Löner

Externa tjänster

Resor 36 000 kr 72 000 kr 108 000 kr

Materiel 14 000 kr 74 000 kr 88 000 kr

Summa 50 000 kr 146 000 kr 0 kr 196 000 kr

Transnationella aktiviteter

Löner

Externa tjänster

Lokaler

Resor 12 000 kr 15 000 kr 27 000 kr

Materiel

Andel transnationalitet 0,23% 0,24% 0,00% 0,20%

Summa 12 000 kr 15 000 kr 0 kr 27 000 kr

Insatser av regionalfondskaraktär (ERUF)

Löner

Externa tjänster

Lokaler

Investeringar 

Övriga kostnader

Andel ERUF 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Indirekta utgifter

Indirekta utgifter 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Andel indirekta utgifter 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Offentligt finansierad ersättning till deltagare i projekt  (avser programområde 2)

Från Arbetsförmedlingen 513 216 kr 1 026 432 kr 513 216 kr 2 052 864 kr

Från Försäkringskassan

Från kommuner 1 777 776 kr 2 422 992 kr 645 216 kr 4 845 984 kr

Från Landstingskommun

Från annan offentlig aktör

Summa 2 290 992 kr 3 449 424 kr 1 158 432 kr 6 898 848 kr
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2010-3080042

Offentligt bidrag i annat än pengar (avser programområde 2)

Från Arbetsförmedlingen

Från Försäkringskassan

Från kommuner

Från Landstingskommun

Från annan offentlig aktör

Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Intäkter

Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Kostnadsbudget Totalt 5 303 220 kr 6 139 700 kr 2 044 266 kr 13 487 186 kr
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2010-3080042

Finansieringsbudget
2011

År

2012

År

2013

År År År

Total

ESF-stöd (Programområde 1:inkl. nationell offentlig medfinansiering)            

Summa 2 212 228 kr 1 890 276 kr 85 834 kr 4 188 338 kr

Offentligt finansierad ersättning till deltagare i projekt 
Från Arbetsförmedlingen 513 216 kr 1 026 432 kr 513 216 kr 2 052 864 kr

Från Försäkringskassan 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Från kommuner 1 777 776 kr 2 422 992 kr 645 216 kr 4 845 984 kr

Från Landstingskommun 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Från annan offentlig aktör 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Summa 2 290 992 kr 3 449 424 kr 1 158 432 kr 6 898 848 kr

Offentligt bidrag i annat än pengar
Från Arbetsförmedlingen 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Från Försäkringskassan 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Från kommuner 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Från Landstingskommun 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Från annan offentlig aktör 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Offentliga kontanta medel tillförda projektet 
Från Arbetsförmedlingen 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Från Försäkringskassan 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Från kommuner 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Från Landstingskommun 800 000 kr 800 000 kr 800 000 kr 2 400 000 kr

Från annan offentlig aktör 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Kontant betalt fr projektägaren 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Andel 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Summa 800 000 kr 800 000 kr 800 000 kr 2 400 000 kr

Andel off. medfinansiering 58,29% 69,21% 95,80% 68,95%

Finansieringsbudget Totalt 5 303 220 kr 6 139 700 kr 2 044 266 kr 13 487 186 kr


