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Slutrapport till Europeiska socialfonden gällande
orienteringskurs för studerande 50 + med invandrar- eller
flyktingbakgrund
Bilaga: Slutrapport till Europeiska socialfonden

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade 2008-12-19 att i samverkan med Vuxenutbildningen
i Luleå kommun, ansöka om medel ur Europeiska socialfonden (ESF), för att
genomföra en orienteringskurs i projektform för personer 50 + med invandrareller flyktingbakgrund.
Vuxenutbildningen har varit projektägare och medfinansiärer har varit,
socialförvaltningen i Luleå kommun, arbetsförmedlingen och Norrbottens
läns landsting. Målgruppen valdes ut av socialförvaltningen och den skulle
bestå utav personer som var minst 50 år, samt hade varit utanför
arbetsmarknaden och uppburit försörjningsstöd under minst ett år, samt hade
invandrar eller flyktingbakgrund.
Socialnämndens medfinansiering
Socialnämndens medfinansiering under perioden augusti 2008 till augusti
2009 beräknades till 1 119 690 kronor. Projektbudgeten totalt beräknades till
1 889 650 kronor.
Syfte
Syftet med projektet var att för berörda målgrupp främja social gemenskap
och motverka isolering, skapa kontakter och kunskaper om svenskt arbetsliv,
ge information och kunskaper om det svenska samhället, ge förebyggande
hälso- och friskvård och hålla det svenska språket levande.
Rubricerade slutrapport ger vid handen att syftet har uppnåtts. Målgruppens
slututvärdering av sitt deltagande i kursen visar att kursen varit mycket viktig
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för dem. De tycker att alla moment har behandlat sådana områden som berör
deras vardag. De har fått möjlighet till socialsamvaro med nya kontakter
utanför hemmet, nya kunskaper om arbetslivet och det svenska samhället.
De kan bättre se vad samhället har att erbjuda dem och de vet nu hur de ska
gå tillväga för att bättre nyttja och ta samhället i anspråk. De upplever också
att de i högre grad kan påverka sin hälsa genom att äta rätt och motionera. Det
har denna kurs motiverat dem till.
Vidare så beskriver slutrapporten att intention med projektet har varit att
arbeta med lösningar som idag inte erbjuds eller är etablerade i befintliga
system och strukturer. Det har bl.a. inneburit att bryta isoleringen från övriga
samhället och undanröja svårigheter att komma in i det svenska systemet.
Sociala kontakter och kulturbärande aktiviteter har visat sig ha stor betydelse för dessa
personers hälsa och välbefinnande. Kursens utformning och upplägg har
härvidlag erbjudit en ny lösning och lagt en plattform för seniorkurser riktade
mot äldre invandrare för en mer meningsfull tillvaro.
I slutrapporten dras bl.a. följande slutsatser:
•

•
•

•

Att resultat och erfarenheter som gjorts i projektet skulle kunna
omsättas i den dagliga sfi-undervisningen d.v.s. att använda det
näraliggande samhället som sin lärmiljö.
Att integrera jämställdhetsperspektivet i alla moment och situationer
inte bara i projektet, utan också i den ordinarie sfi-undervisningen.
Att tillgänglighet för personer med funktionshinder innebär att
kursen anpassas till verkligheten och individen. Man gör helt enkelt
de praktiktimmar utifrån sin förmåga.
Att tillgänglighet också handlar om språk. Som bl.a. inneburit att
anpassa informationsgrupper utifrån språknivån på deltagarna.

Sammanfattande bedömning

Rubricerade slutrapport ger en positiv beskrivning av projektets
genomförande och resultat med avseende på kursinnehåll, teman, de
studerandes delaktighet, samt att deltagande aktörer har fått nya erfarenheter
i bemötandet av invandrare 50+.
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De problem som lyfts fram är att rekryteringen av deltagare upplevdes
problematiskt, mycket tid gick till att ordna praktikplatser, samt att starten av
projektet i juni månad var mindre bra, på grund av semestertider.
En rekommendation lämnas inför framtida projekt, att ha bättre förberedelse
inför huvudprojektet i fråga om kartläggning av samverkansparter, samt ett
strategiskt tänk vid tillsättning av styrgrupp, utifrån vilka som kan vara
viktiga för projektets framåtskridande och utveckling.

Förvaltningens förslag till beslut
-

_____

med godkännande lämna föreliggande slutrapport till Europeiska
socialfonden gällande orienteringskurs för studerande 50 + med
invandrar- eller flyktingbakgrund.

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
i enlighet med förvaltningens förslag.
_____

Socialnämnden beslutar
-

_____

med godkännande lämna föreliggande slutrapport till Europeiska
socialfonden gällande orienteringskurs för studerande 50 + med
invandrar - eller flyktingbakgrund.

Beslutsexpediering
Europeiska socialfonden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Beredningen
Allmänna utskottet

2009-11-10

Socialnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

Paragraf

Sida

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Beredningen
Allmänna utskottet

2009-11-10

Socialnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

Paragraf

Sida

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Beredningen
Allmänna utskottet

2008-12-10

Socialnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

93

Sida

