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1. Inledning
Projektet i korthet
I projektet Servicetrainee har 30 personer (16 kvinnor och 14 män) som
varit beroende av ekonomiskt bistånd och som talar minst ett av kommunens
största invandrarspråk haft ettåriga anställningar i kommunala
verksamheter. En stor del av traineeplatserna fanns inom skola och
skolbespisning och stödet nystartsjobb har använts i de tidsbegränsade
anställningarna. Barnfamiljer har varit prioriterad målgrupp och cirka 60
barn fanns i de hushåll som ingick i projektet. Projektet finansierades av
kommunens sociala investeringsfond, arbetsförmedlingen via statsbidraget
nystartsjobb samt medel från Samordningsförbundet Östra Östergötland.
När de flesta anställningarna i projektet hade avslutats vid årsskiftet
2013/2014 gjordes en utvärdering som bland annat visade att projektet
upplevdes värdefullt och givande av både deltagare och arbetsgivare.
Samtliga intervjuade deltagare uttryckte positiva omdömen av att ha varit
deltagare i projektet. Även samtliga intervjuade handledare och chefer hade
en positiv inställning till projektet.
Rapportens syfte
Syftet med den här rapporten är att:
1. Redovisa en slutrapport över projektet
2. Redovisa resultatet av uppföljningen av projektmålet att minst 60
procent av deltagarna skulle arbeta eller studera senast 3 månader
efter avslutad tid i projektet.
3. Redovisa resultatet av en förnyad uppföljning av hur beroendet av
ekonomiskt bistånd har utvecklats hos projektgruppen och hos de två
tidigare framtagna jämförelsegrupperna.
Den här slutrapporten är kortfattad och innehåller endast en uppföljning av
projektmålet och en förnyad uppföljning av hur beroendet av ekonomiskt
bistånd har utvecklats hos projektgruppen och hos de två tidigare framtagna
jämförelsegrupperna. Mer detaljer om projektet Servicetrainee finns
redovisat i de två tidigare publicerade rapporterna Servicetrainee –
halvtidsuppföljning (AVN-48/2013 009, AVN-2013.418) och Utvärdering
av projektet Servicetrainee (AVN 2014/0077).
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2. Uppföljning 3 månader efteråt
Ett uppföljningsbart mål som formulerades för projektet Servicetrainee var
att senast 3 månader efter avslutat projekt skulle minst 60 procent av
deltagarna arbeta eller studera. Utfallet blev 48 procent – 41 procent till
arbete och 7 procent till studier.
Av de 30 tidigare deltagarna fick vi via telefon kontakt med 27 personer vid
uppföljningen. I tabell 1 redovisas situationen för dessa 27 personer 3
månader efter avslutad traineeanställning.
Tabell 1

Utfall efter 3 månader

Utfall efter 3 månader Antal personer andelar
arbetar
varav i kommunen
studerar
arbetssökande

11

41%

10

37%

2

7%

14

52%

Summa: 27 Summa: 100%

Bland dem som arbetade hade ungefär hälften (6 av 11 personer) någon
form av tidsbegränsad anställning. Tre av dessa är vikariat och det är oklart
hur långsiktiga dessa tjänster är. Två personer hade vid uppföljningen
påbörjat studier. En studerade inom vård och omsorg, och den andra inom
restaurang och storkök.

3. Projektgruppen och jämförelsegrupperna
För att kunna studera i vilken utsträckning projektet bidrar till att hushåll
lämnar biståndsberoende har vi konstruerat två jämförelsegrupper. Den ena
jämförelsegruppen består av 30 personer som hösten 2012 anmälde sitt
intresse för att delta i Servicetrainee, men som inte fick plats i projektet.
Motivationsmässigt bör denna jämförelsegrupp vara ungefär likvärdig med
gruppen som fick vara med i Servicetrainee, dvs projektgruppen.
Den andra jämförelsegruppen består av 366 personer som i september 2012
uppfyllde följande kriterier i verksamhetssystemet för ekonomiskt bistånd:
27-65 år
utrikesfödd
barnfamilj
kodad med försörjningshindret arbetslös
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Tabell 2

Egenskaper hos de olika grupperna
Projektgrupp
(30 personer)

Liten
Stor
jämförelsegrupp jämförelsegrupp
(30 personer)
(366 personer)

Andel kvinnor
(september 2012)

53%

47%

46%

Medelålder för vuxna
(september 2012)

37,1

37,5

41,6

Medelantal barn per
hushåll
(september 2012)

2,2

2,6

2,4

I tabell 2 redovisas några egenskaper för de olika grupperna i september
2012. Könsfördelningen är ganska jämn i samtliga grupper. Skillnaderna är
även ganska små mellan grupperna när det gäller medelåldern för de vuxna i
hushållen och medelantalet barn per hushåll.
Tabell 3 visar antal hushåll som har fått bistånd och totalt utbetalt bistånd
till dessa hushåll i september 2012 respektive april 2014.
Tabell 3

Ekonomiskt bistånd i de olika grupperna
Projektgrupp

Liten
Stor
jämförelsegrupp jämförelsegrupp

- antal biståndshushåll

24 hushåll

24 hushåll

312 hushåll

- utbetalt bistånd

192 378 kr

247 291 kr

3 206 246 kr

- antal biståndshushåll

4 hushåll

14 hushåll

190 hushåll

- utbetalt bistånd

39 155 kr

106 130 kr

1 751 219 kr

Relativ förändring i
antal hushåll

-83%

-42%

-39%

Relativ förändring i
utbetalt bistånd

-80%

-57%

-45%

September 2012:

April 2014:

De två sista raderna visar relativa förändringar i antal biståndshushåll
respektive utbetalt bistånd mellan de två tidpunkterna. Det framgår att
minskningen har varit störst i projektgruppen, men under samma period har
det skett en minskning även i de två jämförelsegrupperna.
Under den studerade perioden har antalet bidragshushåll minskat med 83 %
i projektgruppen. Av denna minskning kan 39 till 42 procentenheter
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betraktas som en minskning som hade inträffat även utan projektet.
Resterande mellanskillnad till -83 %, d v s 41 till 44 procentenheter, kan ses
som den minskning som projektet har bidragit med. Motsvarande analys av
utbetalt bistånd visar att av den totalt 80 procentiga minskningen i
projektgruppen har projektet bidragit med cirka 23 till 35 procentenheter.
Det är viktigt att observera att dessa resultat framkommer i april 2014 när
det endast har gått några månader sedan många av
Servicetraineeanställningarna avslutades omkring årsskiftet 2013/2014. För
att få veta i vilken grad effekten av projektet håller i sig över tid vore det
önskvärt att upprepa uppföljningen längre fram.

