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Sammanfattning 
Eda kommun stod inför stora utmaningar, fler människor än tidigare förväntades inte nå 
arbetsmarknadens krav. Fler individer förväntades gå ur etableringen och in i andra 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Eda identifierade tre problemområden;

 Bristande språkkunskaper

 Bristande kunskaper kunskaper inom det svenska samhället, samhällsorienteringen

 En outredd hälsobild för målgruppen inom komunen

Man satte upp mål på individnivå och organisationsnivå, projektet skulle omfatta mellan 15-
30 deltagare under projekttiden, totalt hamnade projektet i Eda på 22 deltagare. Projektets 
övergripande mål Utrikes födda kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden 
kommer närmre arbetsmarknaden eller etablerar sig i studier eller arbete. De mätbara 
effekterna för projekt Värmland Tillsammans;  20% skall nå ett arbete, 20% studier och 60% 
skall ha gjort någon sorts stegförflyttning. 

Värmland Tillsammans i Eda har arbetat med sina deltagare genom gruppaktiviteter och har 
hela tiden haft en fokus på deltagaren, att deltagaren själv är delaktig i sin egen process. Man 
har haft god samverkan med Arbetsmarknads och integrationsenheten där också projektet 
varit placerat, tillsammans har man haft gemensamma insatser med jobbspår och 
arbetsmarknad i fokus. Deltagare har kunnat delta i projektet utan att komma på anvisning 
från traditionellt sändande aktörer. Samverkan har skett med andra kommunala verksamheter, 
Regionen och arbetsgivare.  

För Edas deltagare har det gått bra, 6 deltagare fick ett arbete, 2 deltagare gick vidare i 
studier, 2 deltagare deltar nu i Arbetsförmedlingens insatser, 5 deltagare är inskrivna på 
Arbetsmarknad/integration och skall fortsätta sin utveckling mot arbete eller studier, 2 
deltagare avbröt på egen begäran och 5 deltagare har flyttat.

Projektet har arbetat mycket med deltagarna och fått deltagarna att komma till insikt och kan 
nu själva se sin progression. Deltagarna har fått vara en del av ett sammanhang och känna 
delaktighet och gemenskap. Deltagarna har fått en plats att gå till, få rutiner och ett tydligt 
syfte.

Projektet har lett till flera insikter och nya insatser och metoder. En E-tjänst har tagits fram så 
att deltagare kan komma till Arbetsmarknads och integrationsenheten på egen remiss för att få 
stöd och vägledning. En förstärkt samverkan mellan IFO och Arbetsmarknad/integration.

Gruppverksamheter skapas för att fler och utvecklas utifrån deltagarnas behov.
Alla deltagare skall ha en möjlighet/chans att kunna ”hitta rätt”. Integration kommer att ha en 
fortsatt viktig roll för målgruppen att få rätt stöd och insats.



Projektidé och förväntade resultat 
Projektet sträcker sig över 3 år och i Eda kommun har det varit 1,5 tjänst som arbetat med 
projektet.

Syftet är att förhindra långvarigt utanförskap och att målgruppen ska komma närmare 
arbetsmarknaden eller etablera sig i studier eller arbete.

Eda kommun stod inför större utmaningar än tidigare. Vi såg att fler människor som kommit 
till oss som nyanlända inte fick arbete och fortsatte in i andra arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder, fler deltagare än tidigare sökte ekonomiskt bistånd som komplement och att fler av 
våra nyanlända stod längre ifrån arbetsmarknadens krav och villkor än tidigare.

I Eda kommun valdes en bred målgrupp, under projekttiden ville vi nå 15-30 deltagare i 
åldrarna 15-64 år som uppbär försörjningsstöd eller som riskerar att hamna i detsamma. 

Förväntningarna innan vi startade igång projektet; förenkla processer för både deltagare och 
personal, snabba på etableringen, göra våra deltagare mer självständiga samt kunna stärka 
deltagarna med kompetenshöjande insatser för att nå delaktighet och självförsörjning via 
studier eller arbetsmarknaden. Med projektet såg vi också att det öppnades upp för de 
deltagare som vi tidigare inte nått, de deltagare som varken kom på anvisning från 
socialtjänsten, Arbetsmarknadsenheten eller vuxenutbildningen. Eda identifierade tre 
problemområden;

 Bristande språkkunskaper

 Bristande kunskaper kunskaper inom det svenska samhället, samhällsorienteringen

 En outredd hälsobild för målgruppen inom komunen

Med hjälp av de identifierade problemområden satte vi våra lokala mål i Värmland 
Tillsammans, Eda kommun:

 Samtliga deltagare i projektet skall få en ökad kunskap och förståelse för det svenska 
samhället och dess arbetsmarknad.

 Samtliga deltagare i projektet skall ha fått en upplevd förbättrad hälsa alternativt 
klarlagd hälsa. 

 Samtliga deltagare ska jobba för att få en förbättrad svenska.

Eda kommuns resultat på långsikt på deltagarnivå : 

 Deltagarna har fått ökad anställningsbarhet.

 Minskat utanförskap och marginalisering. Fått bättre förutsättningar för delaktighet 
och inkludering i samhället. 

 Deltagarna har fått bättre förutsättningar och behörighet för att söka studier.



På organisationsnivå:

 Projektet har utvecklat  ett hållbart arbetssätt/metod som motverkar diskriminering, 
främjar samt säkerställer rättigheter och möjligheter i arbetet med målgruppen. 

Det övergripande projektmålet; Utrikes födda kvinnor och män som står särskilt långt från 
arbetsmarknaden kommer närmre arbetsmarknaden eller etablerar sig i studier eller arbete. 
Målbilden för projektet är att 20% skall nå ett arbete, 20% studier och 60% skall ha gjort 
någon sorts stegförflyttning. 

Målgruppen har varit densamma under projekttiden, dock har deras förutsättningar förändrats 
och fler av dem har ansökt om ekonomisk bistånd. Projektet har haft totalt 22 deltagare varav 
7 kvinnor och 15 män, någon större analys har inte genomförts angående fördelningen. Dock 
kan vi utläsa utifrån siffror från kommunens integrationsverksamhet att något fler kvinnor går 
ur etableringen och in i studier, det är ingen absolut slutsats men det förklarar till viss del. När 
man ser till könsfördelningen överlag i kommunen när det kommer till antal individer och kön 
är fördelningen ungefär 50/50 och likaså när vi ser till avslut ut i arbete efter etableringen. 

Värmland Tillsammans i Eda såg att vi har ett stort informations och utbildningsansvar 
gentemot både deltagare och personal. Det är av stor vikt att man inte gör skillnad på 
deltagare på grund av dess kön, nationalitet eller funktionsvariationer, alla skall ges samma 
möjligheter och få samma information. Personal med olika språkkunskaper har funnits och i 
de fall det inte varit lämpligt eller möjligt skall tolkar anlita. Insatser och aktiviteter skall 
planeras så att möjligheterna att delta blir lika stor för alla. Man avsåg att verka för en jämn 
könsfördelning och eftersträva en balans mellan aktiviteter och insatser så att samtligas 
intressen tillvaratas. Vi såg också vikten av att föra öppna dialoger och diskussioner och en 
viktig uppgift är att förmedla och upplysa våra nyanlända om kulturskillnader och normer. 

Under våren 2020 drabbades hela världen av en pandemi, sfi stängdes tidigt och bedrevs på 
distans, möjligheterna till att få en praktik minskades drastiskt och andra insatser och 
föreläsningar ställdes in. Värmland Tillsammans, Eda kommun möjliggjorde extra 
undervisningstid och hade i stort sett daglig läxläsning på plats till våra deltagare men i slutet 
på oktober och början av november fick även vi ställa in och börja arbeta digitalt med våra 
deltagare med undantag för ett par fysiska träffar utomhus med goda avstånd. 

Värmland Tillsammans, Eda kommuns grundprinciper.
Inte tidsbegränsat – Deltagare kan vara kvar hela projekttiden ut. Detta handlar alltså om 
strax över 2 år. Deltagaren skrivs inte ut så länge denne vill vara kvar och så länge som den 
inte är redo för andra steg. Detta kan handla om att de är redo för arbete, studier eller 
arbetsförmedlingens åtgärder. Eftersom projektet är frivilligt kan givetvis utskrivning ske på 
egen vilja. Detta faktum ska förhoppningsvis ge deltagarna lugn och ro att ta hand om sin 
livssituation.  
Fokus på individens behov och livssituation - Det är individens mål som styr. Utifrån 
kartläggning kan vi inom projektet se områden där behov föreligger som vi sen kan försöka 
att implementera hos deltagaren. Ibland kan det finnas problem som överskuggar allt annat i 
tillvaron. Det gäller då att få bukt med dessa för att kunna komma igång med resterande delar. 



Individen är delaktig i sin egen planering - All planering ska ske tillsammans med deltagaren. 
Om vi som ingår i projektet ser något vi tycker är lämpligt för deltagaren lägger vi fram detta 
som förslag. Om deltagaren har ett mål finner vi tillsammans en lämplig väg. Det gäller att 
påpeka att deltagaren inte är ensam, vi gör det tillsammans.  

Fokus på arbetsmarknaden eller studier – Under hela processen håller vi ett 
arbetsmarknadsfokus.  Hur beter man sig på arbetsmarknaden, vad gäller på arbetsplatsen. 
Fokus hos oss är viktigt, vi går inte in i diskussioner om saker är rätt eller fel. Så här fungerar 
det konkret i Sverige. Om du vill öka dina förutsättningar för att få och behålla ett jobb kan 
detta hjälpa dig. Vi försöker konkretisera detta genom rollspel som i samspel med 
instruktioner gör det lättare för deltagarna att förstå vad vi menar.  

Tro på individen förmåga, relationsskapande - Beröm är en stor del av vår verksamhet. Vi 
försöker att stärka individen genom att visa vad vi ser hos dom, vad som fungerar. Utifrån 
detta får de ett förbättrat självförtroende för att sen kunna nå ytterligare framgångar. I de fall 
det föreligger en problematik med hälsa försöker vi först att bekräfta deltagarens problem. 
Nästa fas blir: vad kan vi göra trots dessa problem. 

Individens förmågor och möjligheter - Vad kan du jobba med? Avdramatisera hinder och 
utmaningar. Informationsmöten där vi genomgår allt tänkbart för att klara en tillvaro i 
Sverige. Vi utgår ifrån att det finns en plats för alla på arbetsmarknaden.  Alla kan hitta en 
plats där de funkar bra.  Anpassa arbetsplats efter förmåga inte efter olika ekonomiska stöd 
och subventioner. 

Arbetsmarknaden i fokus – hela processen: Ett varaktigt arbete är alltid målet, studier är 
vägen till hållbart arbete.  Var är du på väg och hur ser den vägen ut. Vad händer efter 
projektet? Resan påbörjas och ingen vill tillbaka till situation där de började.  Undvika 
inlåsningseffekter, få ut deltagaren i offentlig verksamhet och öppna upp livet. Allt vi gör 
handlar om att lyfta vad som händer efter deras medverkan. Individen ska förberedas inför 
framtiden. De ska få kunskaper om vad som finns tillgängligt för dom vad gäller utbildningar, 
jobb och hur man ska gå vidare på egen hand. 

Äga sin process och egenansvar - Se sin del i ett större sammanhang. Vi stöttar och motiverar 
deltagarna. Det är av vikt att involvera deltagarna så att det inte blir en känsla av skola och 
föreläsningar. Vi vill få deltagarna att förmedla sina erfarenheter och kunskaper gentemot 
varandra. Vi skapar verktyg för att deltagaren ska se vad denne kan göra utifrån sin egen 
situation. Permanent stegförflyttning där deltagaren får insikt och själv kan möjliggöra en 
stegförflyttning. Övningar och stöd för att utmanas till att bryta sina trygghetszoner i en trygg 
miljö. Detta kan i sin tur minska orosmoment. Utifrån detta kan deltagaren bli trygg och våga 
utmana sig. Tillsammans, genom delade erfarenheter, finns vi aha-upplevelser. Deltagarna ser 
att de inte är ensamma i det som känns problematiskt för dom. 

Arbetssätt/Metod

Motivera – Motivationen har skett genom personliga samtal, fokus på det deltagaren är duktig 
på och att få deltagaren att se vinningen i det vi tillsammans gör. I regel har det gått bra att 
motivera deltagarna att komma hit. Vi upplever att deltagarna tycker om att vara här, känner 
samhörighet och har roligt tillsammans. I de fall det inte går lika lätt gäller det att finna något 
mål hos deltagarna och sen försöka att dra paralleller i det vi gör så att deltagaren själv ser en 



vinning i att komma hit. När deltagaren själv sett vinningen i att delta, fått kunskap på något 
område, går det sen lättare att spinna vidare på detta. 

Coaching – Lägesrapporter används där vi skriver samman dåtid, nutid och framtid för att 
kunna se progression. Detta kompletteras med en trappmodell utifrån words. Vi har också 
kontinuerliga avstämningar med varandra för att se vem/vilka vi ska lägga mer fokus på under 
kommande period. Det kan handla om närmaste veckorna. Urvalet sker så att ingen ska bli 
glömd eller känna sig utanför utan att vi ständigt har ett förhållningssätt som gör att de alltid 
är på tå. I de dagliga möten vi har med deltagarna sätts deras behov och vart de står för 
tillfället i fokus. Det pågår ständigt motivering och uppmuntran angående vad deltagarna har 
gjort som är bra och vad andra deltagare kan ha behov av att själva göra. 

Kartläggning – Den sker så snart som möjligt efter inskrivning. Detta för att knyta de band 
som är så viktiga för att jobba vidare tillsammans. I och med att den kommer tidigt så är det 
inte säkert att deltagaren har förtroende att säga rätt svar på alla frågor. Denna punkt 
överglänses dock av vinsten med att lära känna varandra. Kartläggningen ska avdramatiseras, 
förklaras utifrån syfte för att få en mer avslappnad stämning. Det är inte alltid svaren som är 
viktigast men man ser vart deltagaren lägger fokus, vad är viktigast för denne. Oftast handlar 
detta om arbete eller hälsa. Utifrån frekvent framkommande områden som påvisar 
problematik kan vi sen också anpassa våra grupper av information som vi har kontinuerligt 
med gruppen. Kartläggningen är sen det som ligger till grund för att våra utvärderare, Veta 
advisor, ska kunna få en bild av vårt arbete och påvisa de resultat vi når. 

Språkinsatser – Vi har inga egna språkinsatser mer än att vi prioriterar språket i våra grupper. 
Vi uppmuntrar alla att prata svenska och resultaten syns. Projektets pedagog har varit här och 
haft arbetsmarknadskunskap i grupp. Hon har även tagit hand om specifika deltagare för att få 
igång dem och motivera. Detta gäller främst de som har haft svårigheter inom SFI men även 
de som inte har viljan att starta just SFI. Under tiden som den individuella undervisningen 
sker så motiverar vi inom projektet till fortsatta studier. Vi uppmuntrar och påpekar den 
progression som vi kan se för enskilde deltagaren, allt för att motivera och öka 
självförtroendet. Pedagog från projektet har varit hos oss för att kartlägga litteracitet hos 
deltagare. Detta för att se vad den uteblivna progressionen beror på. Beroende på vad dessa 
test visar finns det sen möjlighet att använda sig av specialpedagog eller att individanpassa 
undervisning med fokus på svårigheter. 

Hälsoinsatser – Vi har tema i grupp där vi diskuterar just hälsa och varför detta är viktigt att 
tänka på. Vi har kontinuerliga gymgrupper där deltagarna får förbättra sin hälsa och även lära 
sig egenansvar. Här ser man också hur de hjälper varandra. Det är ett kontinuerligt samspel 
med asylsjuksköterska och även beteendevetare för den psykiska hälsan. Kontakten med 
asylsjuksköterska sker kontinuerligt. Varje halvår, eller tätare, hålls en avstämning med denna 
för att vara aktiv bland deltagare. Utifrån detta kan projektet se om de kan göra något för 
deltagaren via sköterskan eller om det finns någon annan instans som kan vara aktuell. Vi har 
även bekostat samtalsserie hos hälsoansvarig inom kommunen i specifikt fall.  Efter väntan 
p.g.a. långa köer har vi fått tider hos fysioterapeut som har hjälpt en del deltagare med sina 
fysiska problem. Vi är med som stöd och hjälper sen deltagaren att komma ihåg de 
träningsprogram och råd de får från terapeut. 



Vi har startat ett samarbete med kommunens psykolog. Hon ska genomföra screening på 
utvalda deltagare. Allt för att se om det finns underlag för framtida utredningar. Det återstår 
att se om detta ger bra resultat. Testet hon kommer använda sig av är Ravens 2.

Arbetsmarknadsinsatser – Vi har använt oss av appen Atwrk för att få kunskaper om den 
svenska arbetsmarknaden. Detta i ett större sammanhang där vi försökt att ett flertal veckor 
endast behandla just arbetsmarknad. Det har handlat om info från internet, rena 
informationsträffar och rollspel för att påvisa hur man kan bete sig på en svensk arbetsplats. 
Vi har haft en utbildning på plats inom lokalvård. Företaget Keyline har varit på plats för att 
leverera en skräddarsydd utbildning så att denna hamnar på rätt nivå för deltagarna. Detta då 
deltagare har sagt sig vilja jobba inom området och då det verkar finnas ett behov inom 
yrkesgruppen. 

Fokus på individens behov – Insatser utgår ifrån individens kartläggning och de behov som 
har identifierats i den pågående kartläggningen. Vi ser också att dessa kan ändras allt 
eftersom. Vi kan också se att vissa deltagare sänker sin målbild då de ser att det är svårt att nå 
de yrken som de en gång var deras dröm. Andra deltagare höjer istället målbilden då de inser 
att de har kunskaper 

Förutsättningar för goda effekter
Kompetenser - Pedagog inom projektet har kommit in för att stötta där det behövs. 
Projektpersonal har tillsammans med personal från SFI sett personer med outredda problem 
vad det gäller progression. En bra variation finns inom pedagogens undervisning beroende på 
behov. Asylsjuksköterska har kommit in med både gruppinformation och individuell 
vägledning. Gentemot henne har vi en tät kontakt för att ingen ska tappas bort. 
Beteendevetare för individuella samtal. Hälsoansvarig inom kommunen för både personligt 
samtal och gruppinformation.

Projektledaren - är sammanhållande i projektet både på deltagarnivå och organisation. Ett tätt 
samarbete finns tillsammans med projektmedarbetare för att få ett så bra upplägg som möjligt. 
Personal inom projektet har erfarenhet från målgruppen, både interkulturellt och vad det gäller 
psykisk ohälsa. Ett coachande arbetssätt prioriteras där deltagarna stöttas att finna lösningar. 
De förenklade kontaktvägar som finns gentemot sjukvård, socialtjänst, SFI, 
Arbetsmarknad/integration och Arbetsförmedling underlättar arbetet och ger trygghet till 
individen. 

Roller, ansvarsområden och arbetssätt – I projektet står projektledare för planering, i samråd 
med medarbetare. Dokumentation är också projektledares ansvar. Utförande av 
deltagarkontakt, grupper, samtal är fördelat mellan projektledare och medarbetare. Baserat på 
kunskaper och vem som för tillfället står närmast individen. 

Inom projektet har vi valt ett arbetssätt som vi tycker fungerar. Detta modifieras utifrån 
resultat och hur gruppens behov och utveckling ser ut för tillfället:

Kartläggning - Deltagaren börjar sin tid i projektet med en kartläggning. Detta gör att det blir 
lättare att få till en bra planering för deltagaren. Utifrån kartläggningen och deltagaren 
planeras det vilken del av projektmålen som det är viktigast att fokusera på. Inte minst ser 
man vilket område som deltagaren själv fokuserar på under denna kartläggning. Det gäller att 



ha en fingertoppskänsla angående hur hög belastning deltagaren klarar av. Efter kartläggning 
och samtal börjar det att byggas en bild av vad personen vill, men även vad vi inom projektet 
tycker att deltagaren bör jobba med. Utifrån detta kan vi som personal skapa en bild av hur vi 
vill att upplägget ska se ut, sen gäller det att få deltagaren att inse samma fördelar och själv 
skapa detta upplägg. Som exempel kan deltagaren ha ett mål som vi anser vara svårt att nå. Då 
gäller det att bryta ner detta, i samtal plantera frön om hur deltagaren ska nå målet genom 
delmål som vi tror är mer uppnåeliga för individen. Det gäller att få deltagaren att inse att 
progression sker, den är inte bara symboliserad genom att jobb utan kan ges uttryck i väldigt 
små steg. Progression påvisar vi för deltagaren genom lägesrapporter i skriftlig form.

Svaghet: Då vi väljer att ta kartläggningen i tidigt skede så har vi inte det förtroende som vi 
kanske skulle behöva för att få fram alla svar på ett ärligt sätt. Fördelar övervinner dock 
nackdelar med detta tillvägagångssätt enligt oss. 

Framgångsfaktor: Kartläggning blir en bra ”lära känna” aktivitet om den avdramatiseras av 
personal innan. Svaren är inte alltid den enda ledande signaler som sker under kartläggning. 
Det är minst lika viktigt att se vad deltagaren lägger energi på och vad de ser som viktigt i sitt 
liv.

Individuella samtal - Alla ska bli sedda i de individuella samtalen. Det gäller att fånga in även 
de som inte gör progression för tillfället så att de känner sig sedda för tillfället och förstår att 
planen för progression fortgår.

Svaghet: Det blir ett extra moment att blanda in tolk. Alla har inte lika lätt att anpassa sig till 
detta. Det är inte alltid lätt att få in tänket med tider hos målgruppen. Detta gör att tolk 
användandet blir en skör punkt.
Ofta kommer inte de svåra samtalen på beställning. I läget, då tolk ej finns att tillgå, kan det 
vara svårt att förstå varandra och om man väntar till senare har tillfället försummats.  

Framgångsfaktor: När deltagare förlikar sig med att tolk finns och inte ser detta som ett 
problem är det ett praktiskt redskap. Det märks också att deltagarna blir alltmer bekväma över 
tid om de väl kommer in i samtalen.

Informationsgrupp - Våra träffar med samhällsinformation blir en kombination av svenska, 
information och social träning. Vi försöker att ha kul tillsammans, att låta alla vara delaktiga 
utan att känna press. Syftet blir socialisering, språkträning och lärdomar som kan hjälpa dem i 
det svenska samhället. Vi försöker få deltagaren ta eget ansvar genom att delge vad det vill 
lära sig.

Svaghet: Vi har sett att vi får ett sämre resultat när vi inte kategoriserar vilka ämnen vi ska 
fokusera på under en viss period. Det är svårt att få deltagarna att komma med egna förslag. 
Det kräver stor konkretisering från ledarhåll.

Framgångsfaktor: Deltagarna vågar prata fritt, ofta från första tillfället. De hjälper varandra 
med tolkning och kommer med egna exempel från sina upplevelser. Deltagarna får ett 
sammanhang, de upplevs må bra i gruppen och tar ansvar för att meddela då deras kompisar 



inte har möjlighet att närvara. Personal besitter bred kompetens angående interkulturell och 
psykisk ohälsa. Detta har gjort att många av problemområdena som finns inom målgruppen 
täcks.

Gymgrupp - Få kännedom om kroppen. Få känna att det kommer att förbättra måendet på 
flera områden. Ta eget ansvar genom att kunna planera sin egen träning. Väcka intresse för 
framtida träning. När aktiviteten Gymträning startade var kvinnorna i gruppen inte lika 
entusiastiska men vi gjorde ingen sak av detta, till en början var de mer reserverade och 
försiktiga men mot slutet de mest drivna och träningsintresserade och deltog mycket aktivt.

Svaghet: Det märks att de i viss mån har svårt att ta egenansvar. Mycket av detta beror på att 
de inte är inne i ämnet sen tidigare och känner osäkerhet.

Framgångsfaktor: Man kan se att gruppen blir effektivare sen de fått ett program tilldelat som 
de kan falla tillbaks på. De hjälper varandra och blir mer eller mindre självgående med det 
hjälpmedlet. Vi försöker få deltagarna intresserade för att träna även på fritiden, detta har i 
vissa fall lyckats.

Praktik - Inom detta område finns det ett stort uppdrag i att ta bort stämpeln av en praktik som 
inte har fungerat. Det gäller att få deltagaren att förstå att det är viktigt att specificera målen 
och att praktik kan vara likställt med förbättrade förutsättningar. Praktiken ska vara riktad mot 
en speciell insats: språkförberedande, socialisering eller arbetsförberedande. Beroende på 
arten, längden, av praktiken så blir upplägget olika. Det kan handla om olika sorts uppföljning 
beroende på hur snabbt resultat ska påvisas. Syftet med praktiken är av yttersta vikt för att 
deltagaren ska förstå vad denne har att förvänta sig för utgång. 

Samverkan
Arbetsmarknads- och integrationsenheten blir, i och med vår lokalisering, den närmaste 
samarbetspartnern. Vi har en del gemensamma uppdrag tillsammans med dem som 
exempelvis utbildning och information. Projektet tänks till stora delar in i verksamheten vad 
det gäller resurser och samarbete.

Svaghet: Svårigheter med att insatser som bedrivs via Arbetsmarknad/integration inte alltid 
anpassas till den målgruppen vi arbetar med i projektet.

Framgångsfaktor: Ett tätt samarbete tillsammans med handläggare kring deltagarna.
När utbildningar eller annat är på gång har vi en avstämning så att vi kan se om våra deltagare 
kan vara aktuella för detta. 

Socialtjänsten - Vi har ett tätt samarbete med Individ och familjeomsorgens (IFO) avdelning 
för ekonomiskt bistånd. Det finns dock brister i kommunikation med IFO- barn och ungdom. 

Svaghet: Här blir det tydligt att Information om projektet måste framkomma bättre. Det 
verkar som att det bara är ekonomiskt bistånd som har full insikt. Kontakt är tagen för att 
detta ska förbättras inom en snar framtid. 

Framgångsfaktor: En nära samverkan med ekonomiskt bistånd gör att vi snabbt och enkelt 
kunnat lyfta frågor som kommer upp, både från oss som handläggare samt våra deltagare. 
Kontinuerliga möten med Arbetsmarknads- och integration samt ekonomiskt bistånd hålls för 
en god samverkan kring deltagarna. 



Arbetsförmedlingen - Kontakten med arbetsförmedlingen är mycket beroende på enskilda 
handläggare, i alla fall om man ser till exempelvis inskrivningar. Den kontakt som vi har haft 
med Arbetsförmedlingen handlar främst om när deltagare är aktuella för in eller –utskrivning. 

Svaghet: Kontakten med Arbetsförmedlingen är personbunden. Det är ett stort bekymmer.

Framgångsfaktor: Inledningsvis i projektet hade vi samverkan med AF Rehab och 
arbetsterapeut, den samverkan fungerade mycket väl och var behjälpliga för deltagare i dess 
utredningar och kodning, vilket sedan legat till stöd för arbetsmarknadsanställning. 

SFI - Vi har sett att det underlättar i kontakten med SFI om vi riktar våra insatser rakt till 
behörig lärare. Det stora flertalet av eleverna har samma lärare så det har flutit på ett bra sätt. 

Svaghet: Framtida mål med SFI blir att samordna utbildning på ett annat sätt så att det 
tillgodogör kommunens behov på ett bättre sätt. Som det har varit nu har det skett på skilda 
plan vilket gör att kurser som kanske haft större behov inte kunnat prioriteras. Att våra elever 
dessutom själva inte har insikt i deras individuella planeringar eller situation.

Framgångsfaktor: Kontakten med ansvariga lärare har skett direkt. Detta har effektiviserat 
arbetet. Möten med SFI, Arbetsmarknad/integration samt Arbetsförmedling har fungerat bra. 
De klargör vilka utmaningar som finns och hur dessa ska behandlas. 

Projektets pedagog har gjort en individuell anpassning för deltagare som har specifika 
problemområden.

Regionen - Projektet har en asylsjuksköterska och en beteendevetare som är kopplade och 
arbetar med de olika projekten Värmland Tillsammans.  Från Regionen sitter också Eda 
vårdcentrals enhetschef med i vår lokala styrgrupp. Vi har en hälsokonsulent som är 
behjälplig inom kommunen och arbetar på Friskvården Värmland.  

Svaghet: Det har varit svårt att testa egenansvaret på vissa deltagare då de inte förstår vad som 
kommer ut av möten med sjukvården. Detta trots deltagande av tolk. Detta leder till missade 
tider, tolkkostnader och irritation bland vårdpersonal. I förlängningen också försummad vård 
för deltagaren. 

Framgångsfaktor:  Friskvården Värmland har hjälpt oss att delge deltagare information om 
hälsa, kost, sjukvård i våra informationsgrupper. Samtal fungerar bra både gentemot 
projektansvarig, beteendevetare och Hälsokonsult i Friskvården Värmland.

Asylsköterskan och beteendevetaren- har varit en enorm resurs och fördel för oss när det 
kommer till att ringa in deltagares fysiska och psykiska problematik. Detta både när det 
kommer till att kunna ta del av deltagares journaler, se vart besöken missats, varför deltagaren 
inte kallats eller för att få reda på vart den skall vidare. Även här har beteendevetaren varit 
behjälplig och båda har guidat oss rätt vart i vården vi skall. Beteendevetaren har även deltagit 
och hållit i informationsträffar för deltagarna. 

Personal inom projektet har erfarenhet av arbete med psykisk ohälsa vilket har underlättat 
bedömningen av vart deltagaren ska vända sig för nästa insats.

Möjlighet att ta in externa föreläsare – Det har funnits möjligheter att ta in 
informatörer/föreläsare för gruppen.  Ansvarig för appen @wrk som har informerat kring 
arbetsmarknaden när vi behandlade detta ämnet i våra grupper. Det är viktigt att kartlägga 
resurser som finns inom kommunen då detta blir den främsta kunskapsbanken vi kan förlita 
oss på.



Tid för reflektion och kollegialt lärande – Görs kontinuerligt inom verksamheten. Det finns en 
bra kultur inom Arbetsmarknads/integration, där projektet är placerat som gör att man lätt kan 
ta info från andra kollegor. Tillsammans med personal från Arbetsmarknad/integration har 
personal inom projektet deltagit i både föreläsningar kring jämställdhet och interkulturell 
kompetens. Inom projektet sker ständig kommunikation där personal kompletterar varandra. 
Vi inom projektet sitter dessutom lokaliserade tillsammans så det är en kontinuerlig 
kommunikation. 

Utbildning, påfyllnad i jämställdhetsfrågor. - Kontinuerliga informationsträffar angående 
samhälle, ekonomi, arbetsmarknad, hälsa och annat som gruppen önskar utvecklas inom. 
Under detta faller det sig naturligt att infoga jämställdhet, jämlikhet och hur Sverige i övrigt 
fungerar, utan personliga åsikter. 

Förhållningssätt – Deltagarna i projektet har olika kultur, kön, ålder och bakgrund. Vi inom 
projektet i Eda har som inställning att det från början är viktigt att lära känna deltagaren och 
vara neutral i bemötandet, dock med värme och glädje. Det märks tydligt vid första kontakten 
att det skiljer mycket mellan de olika deltagarna vilken sorts kontakt de tycker är acceptabel. 
Det gäller dock att erbjuda alla samma bemötande med värme, glädje och förståelse. Det är 
den fysiska kontakten som är mest känslig, som skiljer sig åt, men som för vissa är ytterst 
viktig. 
Mycket av upplägget gäller också att locka deltagarna med vad som komma skall, om 
progression nås. Alla kommer inte att gå lika snabbt framåt men alla behöver en morot för att 
få motivation till det fortsatta arbetet. 

Aktiviteter för projektpersonal och samverkande parter
Att vara ett delprojekt i ett större sammanhang ger många vinster, inte bara att tillfälle ges för 
att utveckla nya arbetssätt och metoder och få möjlighet att implementera i ordinarie 
verksamhet. Utan också för att få vara en del i något större tillsammans med fler, att 
kontinuerligt och tätt få arbeta tillsammans med andra projektledare och projektmedarbetare 
som alla har samma slutliga mål. Att utbyta erfarenheter och få ta del av goda exempel eller 
för den delen också mindre goda exempel på projektledarträffar, lärseminarier, externa 
föreläsningar och utbildningar.

FACT - utbildningen som genomfördes inledande och som under hela projekttiden följts upp 
har gett kunskap och erfarenhetsutbyte. Utbildningsdagarna kring mångkulturalitet och de 
horisontella principerna som vidgat och gjort det tydligt för oss hur vi skall arbeta 
tillsammans och för/med vår målgrupp.

Delta på lika villkor - Oavsett om du är kvinna, man eller annan könsidentitet har vi behandlat 
alla lika, våra deltagare har alla fått samma erbjudande att delta i aktiviteter och i vår lilla 
grupp har det inte spelat någon roll, alla har deltagit på det mesta som de erbjudits. När vi 
hade studiebesök på mammografin i Karlstad deltog endast kvinnor men vi erbjöd alla att 
delta och förklarade att vi motiverade varför då vi tycker att det är viktigt att även våra 
deltagare som inte kommer bli kallade dit får en förståelse för vad det är. Vi har förespråkat 
öppenhet och fört dialoger både inom arbetsgruppen, kollegorna vid Arbetsmarknads och 
integrationsenheten samt med deltagarna om vikten av att behandla alla lika. Med deltagarna 
har vi arbetat mycket i samtal med kulturskillnader, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionshinder/variationer eller sexuell läggning och om allas rätt till att få känna 
delaktighet.



Tillgänglighet, Att ha kunnat delta i vårt projekt i Eda skull vara enkelt, Tillhör man 
målgruppen skall man inte behöva komma via en annan instans, du skall kunna komma på en 
egen remiss. Lokalen har varit bra placerad i närheten till tågstation om man kommer utifrån, 
det har funnits hiss att tillgå för de som haft det behovet. Vid vissa tillfällen har det funnits 
personer som vi behövt att hämta på grund av olika anledningar och då har vi gjort det. Vi har 
använt oss av språkstöd och tolkar när det har varit behov.



Projektets resultat, mål och indikatorer 

Figur 1;  Eda kommuns förändringsteori

Nedan kommer resultatet att beskrivas utifrån vår förändringsteori, både på deltagarnivå samt 
organisationsnivå och indelat utefter resultat på kort, medellång och lång sikt i förhållande till 
projektets övergripande mål och effekter.

Resultat på kort sikt
Deltagarnivå;                   
Deltagarna har visat ett stort engagemang och intresse för våra aktiviteter, deltagarna har 
själva fått vara med och påverka innehållet och uppgett att de känner en gemenskap. Vi har 
tagit hänsyn till individernas behov och hela tiden haft det centralt i deras planeringar och 
under projekts gång haft dialoger kring och med deltagarna om varför, hur och till vilken 
nytta.   

Organisationsnivå; 
Projektpersonal och styrgrupp har löpande och kontinuerligt fått och haft möjlighet att delta i 
kompetenshöjande insatser inom områdena och har fått tagit del av analyser och utvärderingar 
som gjorts av projektledaren. Genom att ha deltagit i olika samverkansforum både inom 
verksamheterna i kommunen och via projektkontoret har delaktig personal fått ta del av 
kompetenshöjande insatser och fått möjlighet att delge och delges information och kunskap 
från varandras verksamheter och professioner.

Resultat på medellångsikt
Deltagarnivå; 
Tidigt in i projektet såg man att deltagarna tar för sig, de har vågat prata och öppna sig för 
varandra. Eftersom deltagarna har haft olika nationaliteter och språk har svenska varit det 
språk vi främst använt oss utav och även här hjälper de varandra om någon har varit mer 



språksvag. Det märks att deltagarna fått ett ökat självförtroende när det kommer till att tala 
och använder språket på ett bättre sätt än när de skrevs in i projektet. Även i de fall där 
pedagogen som varit en resurs för alla delprojekten har stöttat de mest språksvaga ser vi att 
språkutveckling gått framåt.
När vi ser till deltagarnas hälsa är den svårare för oss att mäta, men vi som arbetar närmst 
deltagarna upplever att vi har gladare deltagare. Deltagarens fokus har på flera flyttats från det 
fysiska svårigheterna mot livet och vad som kan genomföras och påverkas. Vi har fått till oss 
från anhöriga som beskriver sina nära som gladare och mer motiverade. Gymträningen som vi 
arbetat mycket med under projektets gång är inte något som vi behövt att påminna om. Det är 
en gäng nöjda deltagare som själva säger att träningen är viktig, att kroppen mår bra. 

Samverkan som vi haft med Regionen som snabbt kunnat hjälpa till i de ärendena som våra 
deltagare känner att de inte blivit ”hörda” på eller att en remiss faktiskt fastnat någonstans.  

Organisationsnivå; Projektpersonal har arbetat likvärdigt och med ett jämlikt bemötande vi 
har gjort alla aktiviteter tillgängliga för samtliga deltagare. När vi arbetat fram våra rutiner, 
metoder och verktyg har vi integrerat de horisontella principerna och det viktigaste är att vi 
synliggjort och medvetandegjort de horisontella principerna för våra deltagare. 

Resultat på lång sikt
Deltagarnivå; Deltagarna har fått en ökad anställningsbarhet, deltagarna är medvetna och har 
förståelse för de insatser de gjort och varför. Även våra utvärderare, Veta Advisor ser 
progressionen både när det kommer till förståelsen för sin egen delaktig samt progressionen i 
svenska språket, att deltagarna själva kan se och beskriva en progression mot arbete och 
studier. Det stora värdet att ha en plats att gå till, rutiner och ett syfte, att känna delaktighet 
och inkludering. Deltagarna har fått tagit del av utbildningar som riktat sig mot olika 
branscher, vilket har gett dem både förståelse för yrket men också gett dom motivation och 
nya mål till vad de vill arbeta med. Genom att projektpersonal hjälper och leder dem vidare 
till rätt insatser/rätt hjälp gett dem ytterligare trygghet och ökat på deras egen förståelse i sitt 
liv och då minskat känslan av utanförskap och förbättrat deltagarnas förutsättningar och 
inkludering i samhället. 

Organisationsnivå; Projektet möjliggjorde för deltagare att få en insats via kommunen, 
tidigare var man tvungen att komma på en anvisning antingen via Arbetsförmedling, 
vuxenutbildning eller IFO. I och med projektet gjordes en förändring och öppnade upp och 
tillgängliggjorde för fler. Det har blivit tydligt i projektet av vikten av kommunikation 
verksamheter emellan och att delge/delges varandra kunskap kring sina professioner och 
gemensamma deltagare/klienter. Vikten av att sprida kunskap samt information och säkerhets 
ställa att man uppfattar lika eller förstår varandra. Ödmjukhet och förståelse för olika 
verksamheter, målgrupper och vikten av gemensam samsyn.
Eventuella påverkansfaktorer: Givetvis har covid-19 pandemin påverkat våra resultat, insatser 
och utfall. De jobbspår som våra deltagare tidigare haft möjlighet att delta i, ställdes in. Under 
våren 2020 fanns planering både mot handel och restaurang, arbetsplatser där det funnits 
chanser för våra deltagare att kunna komma ut i arbete. Utbildningar vid vuxenutbildningar i 
Värmland har skjutits på till framtiden. Språkundervisningen på sfi som varit stängd stora 
delar av året har givetvis också påverkat, våra deltagare behöver mer stöd och vägledning än 



vad sfi kunnat erbjuda under året. Även om vi varit behjälpliga med läxläsning och våra 
aktiviteter med information på svenska är vi ingen ersättning för sfi på det sättet men 
förhoppningsvis en god hjälp. Hade sfi fungerat som vanligt kanske några av våra deltagare 
haft en större språklig progression.

Eda kommuns Värmland Tillsammans har också bytt projektledare under projekttiden, vilket 
givetvis också kan ha viss påverkan. 

Delprojektet Värmland Tillsammans i Eda kommun hade som målbild att ha 15-30 deltagare 
under projekttiden, fördelningen enligt projektets effekter är att 20% ska ha nåt ett arbete och 
20% ska ha nått studier och 60% ska ha gjort någon sorts stegförflyttning. 

 
Figur 2; fördelning över kön i Eda kommun samt antal inskrivna deltagare.

I Eda har vi haft totalt 22 deltagare som vi aktivt arbetat med, könsfördelningen har inte varit 
jämnt fördelad och något som inte analyserats tillräckligt. Fråga har kring detta har skickats 
till IFO hur de ser på sina anvisningar men det är inte ett ensamt svar då våra deltagare inte 
endast anvisats där ifrån. Med hjälp av statistik från verksamheten Arbetsmarknads och 
integrationsenhet kan man utläsa att något fler kvinnor som avslutar etableringen går vidare i 
studier efter SFI, ingen slutsats men en möjlig förklaring. 

Vi kan inte utläsa några direkta könsskillnader i deltagarnas avslutsorsaker bortsett från att 
fler män flyttat, avbrutit samt att endast 
två män börjat att studera. Dock vet vi 
att om inte Pandemin kom under våren 
2020 hade minst en kvinna startat 
studier. Att fler män flyttar från Eda 
kommun ser vi i statistiken hos 
integration också, men fördelningen på 
de som bor kvar och man arbetar med 
är fortfarande 50/50. 

Figur 3; Avslut fördelat över kön



Edas deltagare har varit nöjda, de har varit 
engagerade och driftiga. Delaktiga i sin egen 
planering. Under projektets tid har det var 
mycket goda resultat för en del. Alla nådde 
dock inte riktigt ända fram till arbete eller 
studier. Deltagare kan själva se och beskriva 
en progression mot arbete och studier. Vilket 
visar att de närmat sig arbetsmarknaden. 
Projektets sista tid har det varit överlämning 
till Arbetsmarknads och integrationsenheten 
för de kvarvarande, där deltagarna kommer att 

fortsätta sin väg framåt till sina slutliga mål att nå ett arbete eller fortsatta studier.

Det övergripande målet för projekt Värmlands Tillsammans; Utrikes födda kvinnor och män 
som står särskilt långt från arbetsmarknaden kommer närmre arbetsmarknaden eller etablerar 
sig i studier eller arbete. I Eda kommun visar vi på att de som deltagit i projektet uppvisar en 
större förståelse och beskriver själva en progression mot arbete och studier. 

Den procentuella fördelningen på de deltagare 
som avslutats i projektet med orsaker som tyder 
på en progression mot arbetsmarknaden 
alternativt studier eller arbete; 40% av 
deltagarna har nått ett arbete, 13% har gått 
vidare till studier och 47% har andra insatser 
för att fortsätta sin väg mot arbete eller studier 
men uppvisar en stegförflyttning. Effekterna 
som projektet vill uppnå skall ju fördelas över 
alla delprojekten i Värmland och är följande; 
60 % av deltagarna ska ha gjort en steg-
förflyttning, 20 % har gått till arbete och 

20 % till studier. Ser man på Eda kommun är det delvis uppnått, studierna är något lägre dock 
är resultaten högre ut i arbete. Deltagarna som har kommit in i projektet har legat på så olika 
nivåer, det har varit deltagare med universitetsutbildning till analfabeter. Alla har haft så olika 
förutsättningar, deltagarna har levt så olika liv innan de flyttade till Sverige. 

Framtida utmaningar
Den målgrupp ur deltagarna som i projektet har haft det svårast är våra äldre deltagare 50+ 
som saknar skolbakgrund och i vissa fall även yngre deltagare som saknar skolbakgrund. Det 
är en utmaning som behöver jobbas vidare med, detta är ju inte heller någon nyhet utan sådant 
som lyfts i diverse forum även i högre instanser. Etableringsprogrammet är för en del alldeles 
för kort, på 2 år skall du lära dig att leva i ett nytt land med allt vad det innebär samtidigt som 
du många gånger även under denna tiden helt skall skola om dig, lära dig ett nytt språk och 
förlika dig med att du är där du är. Det är mycket sorg, trauma och kriser även om det är lycka 
att leva i ett tryggt land och i frihet. Att vi under det sista året levt i en pandemi och för många 
som har svårigheter med det digitala och hemstudier faktiskt har ”förlorat” tid i skolan som 
inte lett till vad det skulle ha gjort. 

Figur 4; Visar fördelningen i procent vad deltagarna avslutades till.

Figur 5; visar fördelning i procent vid avslut där man tagit bort avbrott. 



Sfi, Svenska för invandrare är jätteviktigt och en fantastisk möjlighet får många. Dock är inte 
sfi för alla. Det är en stor utmaning, inte bara i Eda utan i hela Sverige. Det är tydligt om man 
följer debatterna. Individanpassning är A och O och det är svårt detta vittnar deltagarna inom 
projektet om, de har också yttrat sig att de själva inte upplever att dom förstår hur det går för 
dom på sfi, vilket är oerhört viktigt för dem själva. Vikten av att kunna påverka och känna sig 
delaktiga i sin egen utveckling. Att vi haft tillgång till en extra resurs via projektkontoret har 
varit mycket bra, hon har kunnat stötta, vägleda och hjälpa elever som har haft det extra svårt. 
Alla elever lämpar sig inte för traditionell sfi, en del elever kommer aldrig kunna läsa alla 
nivåer där och ta sig vidare. Det är ett stort behov av mer vardagssvenska samt mot specifika 
yrken. En större samverkan mellan kommunala verksamheter, lokala företag samt 
Arbetsförmedlingen tillsammans med Vuxenutbildningen är viktigt för 
kompetensförsörjningen i Sverige och inte minst lokalt. 

Att vi i och med projektet öppnade upp för deltagare att få en instans att vara på, få insatser 
och känna delaktighet har nog varit den största vinning och mervärdet i projektet. Att kunna 
göra detta utan att gå via en annan instans. Du kan komma för att du själv vill och behöver, 
något som tidigare inte var möjligt i kommunen. Att vi har varit en plats man kan komma till 
att få vara och träffas så pass mycket har varit oerhört bra för våra deltagare men också något 
som blir svårt att svara upp till när projektet nu avslutats.

Projektet har legat under Arbetsmarknads- och integration, det har varit en tydlig styrning och 
styrgruppen har för det allra mesta varit delaktiga och engagerade. Det har varit en avsaknad 
delvis från Arbetsförmedlingen på grund av deras omorganisering.
Att Arbetsförmedlingen försvinner från fler och fler samverkansforum kommer innebära 
utmaningar men också något som redan lyfts både lokalt, regionalt och på riksnivå. Regionen 
har varit representerad med enhetschefen för Eda Vårdcentral vilket varit mycket bra för inte 
bara projektet utan hela verksamheten och vi kan tillsammans göra bra saker får målgruppen. 

En bra styrgrupp och andra samverkansgrupper gör att kontaktvägarna blir så mycket kortare. 
Det har varit en utmaning att få rätt personer till styrgruppen, men till slut blev det en bra 
styrgrupp där man kände att det var rätt personer på rätt plats. En styrgrupp som kommer leva 
vidare i ett nytt projekt men som också uttalat att även utan projekt kommer att fortsätta att 
träffas. Projektledaren har upplevt att inte alla verksamheter i kommunen haft kännedom av 
projektet, så ytterligare spridning lokalt hade varit nödvändig. Men man får inte glömma att 
informationen kring projektet måste hållas levande, ta hjälp av styrgrupp och andra 
samverkansgrupper för att sprida.

Projektkontoret har varit mycket engagerade, stöttande och vägledande och att få vara en del 
av ett större sammanhang har varit mycket roligt. Alla delprojekt har arbetat mot ett 
gemensamt mål även om allas tillvägagångssätt har skilts åt. Att fortlöpande få 
kompetenshöjande insatser och det gemensamt har varit mycket givande, det är dock viktigt 
att man skall få möjlighet att bjuda med annan personal och samverkande parter mer, det hade 
förenklat implementeringsarbetet och säkerligen fått övrig personal att se vinsterna tydligare. 

Kommunikation, spridning och påverkansarbete
Lokalt i olika samverkansgrupper har vi arbetat mycket med spridning kring hur vi arbetar 
och även pratat och diskuterat kring arbetssätt, metoder, framtid och utmaningar.  Vi har 
deltagit på lärseminarium där vi berättat hur vi i Eda har arbetat. Ansvarig projektägare i Eda 



har varit närvarande och engagerad och har tidigt lyft saker som varit bra i projektet och 
kommer att arbeta vidare med de delar som är genomförbara i befintlig organisation. Kollegor 
vid verksamheten som projektet låg under har också varit delaktiga under arbetat och kommer 
ta vid. En stor fördel är ju att många av deltagarna känner trygghet till 
Integrationsverksamheten dit de nu kommer att kunna vända sig till när de behöver stöd och 
vägledning i problem, frågor eller myndighetskontakter. En instans de flesta under projektets 
gång fortsatt att besöka för att få hjälp.
Uppföljning och utvärdering 

Att ha haft externa utvärderare löpande under projektet har varit mycket bra, att kunna se våra 
resultat i kvantitativa data, både som en sorts bekräftelse men också som en tankeställare. Vi 
har haft hjälp av deras resultat för att se om vi gjort rätt saker. Genom att ofta och tydligt 
delge projektägare och styrgrupp hur vårt arbete fortlöpt, delat resultat och uppföljningar har 
vi försökt att göra dem delaktiga och informerade.

Användande av resultat/Implementering
Framtagandet av en E-tjänst har gjorts och idag behöver man ingen anvisning för att komma 
in i och få en insats på Arbetsmarknads- och integrationsenheten. Det är en enkel E-tjänst som 
görs via hemsidan i tre steg och något som nu sprids.
Deltagarna som fortfarande var inskrivna i projektet har tagits emot väl på Arbetsmarknads 
och integrationsenheten. De har alla blivit tilldelade en handläggare som de fått träffa både 
med projektledaren och ytterligare en gång själva. De kommer att få arbeta vidare mot sina 
mål och få insatser utefter det. 

En större samverkan kring insatser IFO och Arbetsmarknad/integration
Mer/fler strukturerade möten med IFO. En handläggare från IFO besöker 
arbetsmarknad/integration varje vecka och finns tillgänglig både för deltagare och personal.
Man kommer arbeta mer förebyggande innan personen kommer i de fall där det är möjligt. 
När personen väl kommer in så finns insatser för stöd.

Alla deltagare skall ha en möjlighet/chans att kunna ”hitta rätt”. 
Koordinerande funktionen, tid och resurser. Integrationssamordnare och 
integrationshandläggare kommer att kunna samordna insatser. Finns personal till det i 
verksamheten. Holistiskt perspektiv med gedigen kartläggning. Plattformen 
samordningsförbunden kan hjälpa till och stötta om behovet finns.
Respektive part ansvarar för att söka rätt stöd för den enskilde. Arbetsmarknad/integration och 
samordningsförbundet ansvarar för att sprida sina möjligheter att erbjuda stöd.
Spridande av möjligheter till stöd för enskilda läggs med i årshjul. Viktigt med besök i såväl 
lagstyrda verksamheter (primärvård, socialtjänst, psykiatri, barnhälsovård etc.) som i öppna 
verksamheter (öppna förskolan, civilsamhället, spridning av egenremissmöjlighet etc.) 
Implementeras hösten 2020

Gruppverksamhet utifrån gemensamma behov hos deltagare. 
När kartläggning visar gemensamma behov arrangeras lämplig gruppverksamhet.
Oftast arbetsmarknad/integration, gärna i samverkan med andra verksamheter.
Pågår nu, hösten 2020.



Att styrgruppen uttalat sig om att oavsett projekt ändå ser vinsterna att fortsätta träffas i 
samma konstellation är ett mycket gott resultat vilket visar på en gemensam samsyn och 
förståelse. Det tar vi också med oss i de olika verksamheterna som varit delaktiga, vi skall inte 
bara titta på aktiviteter och annat stöd vi kan erbjuda målgruppen i samverkan, utan även 
personalens kompetenshöjande insatser i de olika verksamheterna skall med fördel ges i 
samverkan. 
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