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Sammanfattning 
 

 

Projekt Värmlands Framtid har funnits i Forshaga kommun sedan juni 2015 till juni 2018. Totalt har 

61 deltagare passerat projektet i kommunen.  

Kortfattat är det vi erbjuder våra deltagare: Friskvårdsinsatser, personliga samtal, KBT-samtal, 

praktikplatser, stöttning i kontakt med myndigheter, gruppaktiviteter. 

Vårt arbetssätt cirkulerar kring: tid för deltagaren, en personlig relation mellan projektmedarbetare 

och deltagare där deltagarens behov står i centrum för arbetet.  

Projektet har resulterat i att cirka hälften av deltagarna gått ut i arbete eller studier. Resultaten 

består också i vinster i form av förbättrad livssituation och förbättrat psykisk hälsa hos många 

deltagare. Till projekt Värmlands Framtid har deltagare kunnat komma utan anvisande part. Det har 

medfört att personer som vanligtvis ”går under radarn”, till exempel så kallade ”hemmasittare” som 

inte har stödinsats från annan part kunnat gå med och få stöd från projektet.  
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Projektidé, mål och förväntat resultat 
 

Övergripande projektmål, delmål, indikatorer och förväntade resultat 

Projektets huvudproblem  
”Värmland har hög ungdomsarbetslöshet och en stor andel unga kvinnor och män befinner 
sig i utanförskap.”  
 
Projektets syfte  
Minska arbetslösheten och utanförskapet bland unga kvinnor och män i Värmland.  
 
Projektets målgrupp  
Ungdomar i åldern 15-29 år i Värmland, som varken arbetar eller studerar med prioritering på 
ungdomar som saknar fullständiga gymnasiebetyg.  
 
Effekter av huvudproblemet  

• Konsekvenser i form av ökad risk för psykisk och fysisk ohälsa och långvarigt 
utanförskap hos målgruppen. Individnivå.  

• Höga kostnader för samhället och ungdomar i behov av samhällsstöd, från olika 
aktörer, i form av bidrag, stöd och vård. Organisationsnivå.  

• Värmland får bekymmer med framtida kompetensförsörjning  

Projektet ska stärka och höja kvaliteten i kommunernas befintliga insatser för ungdomar i 
målgruppen och långsiktigt förhindra socialt utanförskap på grund av arbetslöshet och 
stigmatiserad självbild. Anpassade aktiviteter ska erbjudas utifrån individens behov. 
Insatserna ska öka individens anställningsbarhet exempelvis via förberedande aktiviteter 
såsom coaching, praktik, yrkesvägledning, studier och hälsofrämjande insatser.  
 
Projektets prioriteringar 
• Stödja unga som hoppat av eller inte klarat måluppfyllelsen i grund- och/eller 
gymnasieskola.  

• Ge insatser för att öka individens anställningsbarhet.  

• Arbeta med tillämpning av beprövade metoder, t ex MI, Lösningsfokuserat arbetssätt, 

Arbetsmarknadscoaching och 7-tjugometoden.  



 
Slutrapportering Forshaga kommun 

    

Beskriv varför ni (när ni gick in i projektet) ville genomföra projektet och vilken målgrupp ni 
avsåg arbeta med. Vilka förväntningar hade ni på projektet? 
 
Enligt de lokala siffror som inkom från arbetsförmedlingen år 2015 hade Forshaga kommun 
en mycket hög ungdomsarbetslöshet. Enligt statistiken hade Forshaga kommun en av de 
högsta ungdomsarbetslöshetssiffrorna i Sverige. Detta gjorde att beslutsfattare inom 
kommunen ansåg det nödvändigt att använda alla till buds stående medel för att komma till 
bukt med problemet.  
 
Det var just att bekämpa ungdomsarbetslöshet som var Forshaga kommuns bärande tanke 
med att kliva på projektet och därifrån den politiska viljan kom.  
Innan år 2015 då Värmlands Framtid startade fanns nämligen inga specifikt riktade 
arbetsmarknadsinsatser till ungdomar i Forshaga kommun. Det var just också avsaknaden av 
detta som gjorde att man inom kommunen såg möjligheterna med att gå med i Värmlands 
Framtid.   
 

• Den målgrupp kommunen till en början avsåg arbeta med var ungdomar och unga 

vuxna som varken arbetade eller studerade. För att skapa förståelse för den 

målgrupp vi avsåg arbeta med så kan vi använda ett begrepp: ”NEET” – detta 

begrepp används för att mäta hur många unga som lever i utanförskap och därmed 

varken arbetar eller studerar. NEET står för: ”Not In Education, Employment Or 

Training”. I Sverige var det 2016 6,5 % av alla mellan 15-24 år som varken arbetade 

eller studerade (ekonomifakta.se). Det vill säga den målgrupp Värmlands Framtid 

arbetat med att stötta.  

 
Sett utifrån det kommunala perspektivet var förväntningarna på projektet till en början 
relativt öppna. Förhoppningen var till en början att projektet skulle vara en välbehövlig resurs 
i kampen mot ungdomsarbetslösheten. Förväntningarna var hoppfulla men utan inslag av 
vidare prestationskrav. Allteftersom projektet fortskred och levererade goda resultat så 
höjdes också per automatik förväntningarna från politiker, interna och externa 
samarbetsaktörer och allmänhet på projektets förmåga att leverera goda resultat och göra 
något för sina deltagare. Detta i positiv bemärkelse då projektet fick ett gott rykte bland 
samarbetspartners och hänvisande parter.  
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Har syfte, mål eller målgrupp förändrats under projekttiden? Varför i sådana fall? 
 
Våren 2018 då projektet avslutades så har läget på arbetsmarknaden förändrats jämfört med 
då projektet startade år 2015. Ungdomsarbetslösheten har under de tre år projektet varit 
verksamt gått ner påtagligt i kommunen. Alltfler ungdomar och unga vuxna har gått ut i 
arbete och egenförsörjning. Detta är naturligtvis mycket positivt sett både utifrån individen 
och ur samhällsekonomisk aspekt och rimmar dessutom mycket väl med projektets mål. 
 
I och med att konjunkturen stärkts och arbetsmarknaden förbättrats och i stor omfattning 
fångat in de unga vuxna som stod och står relativt nära arbetsmarknaden så ändrades 
successivt också målgruppen som vi inom projektet arbetade med. Då projektet startade 
fanns en större variation bland deltagarnas olika behov. I början av projekttiden kom de som 
stod relativt nära arbetsmarknaden men på grund av en svagare arbetsmarknad befann sig i 
arbetslöshet in till projektet. In kom också de deltagare som av olika anledningar stod längre 
från arbetsmarknaden.  
Från att till en början ha arbetat både med deltagare som stått nära arbetsmarknaden och 
deltagare som stått längre ifrån arbetsmarknaden så har vi under den senare delen av 
projektet främst arbetat med deltagare som befinner sig längre från arbetsmarknaden och 
har en mer omfattande problematik.  
Anledningen till detta var att i och med att konjunkturen stärktes så gick många av de 
deltagare som stod nära arbetsmarknaden och var så kallat ”job ready” ut i arbete samtidigt 
som de som befann sig längre ifrån arbetsmarknaden fortsatte inom projektet. 
  
De deltagare som kommit in under projektets senare del och varit relativt ”job ready” har tack 
vare den starka konjunkturen kunnat passera relativt snabbt ut i antingen arbete eller studier 
då tillgången på jobb just nu är god. Just för denna målgrupp handlar det i de flesta fall om att 
ge en ”skjuts” i rätt riktning. Detta genom att till exempel skriva CV, ha utforskande samtal där 
vi tar reda på vad personen vill och kan, sätter upp ett mål och sedan arbetar mot det målet.  
 
Som vi kom in på ovan så har andelen nya deltagare som vid inskrivning varit ”job ready” 
under senare tid blivit allt färre samtidigt som de deltagare som står längre från 
arbetsmarknaden alltmer ökat i antal. Vi anser det rimligt att dra slutsatsen att den allt 
starkare arbetsmarknaden gjort att också målgruppen vi arbetat med delvis förändrats.  
Under projektets senare del har det i stora drag alltmer på grund av målgruppens mer 
omfattande problematik börjat handla om att långsiktigt med KBT-samtal, coaching och 
friskvård arbeta mot och göra deltagarna redo för att på sikt kunna komma ut i arbete eller 
studier och stärka individens psykiska hälsa, självförtroende och välmående. I och med att 
målgruppen successivt förändrades behövde vi också successivt förändra vårt arbetssätt. I och 
med att vi identifierade att alltfler deltagare bar på psykisk ohälsa såg vi det som nödvändigt 
att försöka erbjuda någon form av stöd för det. Det var här tanken om KBT-samtal som 



 
Slutrapportering Forshaga kommun 

    

friskvårdande insats uppstod. Idén med KBT som friskvård är sprungen ur insikten att utan en 
fungerande psykisk hälsa blir det också mycket svårt att ta till sig andra insatser inom 
projektet så som coachande samtal och stöttning för att ta sig mot arbete, studier och 
egenförsörjning.  
 
När ändrades behovet och vem uppmärksammade behovet.  
Det är lite svårt att exakt dra en gräns för när konjunkturen och arbetsmarknaden stärktes 
och lågkonjunktur förbyttes till högkonjunktur. Generellt går det dock att säga att projektet då 
det startade 2015 underblåstes av svaga men positiva konjunkturvindar som sedermera 
avsevärt förstärkts. Förändringen skedde successivt och under en längre tid vilket gjorde att 
anpassningen till det nya läget också skedde successivt.  
 
Vilka var de som kom till projektet i Forshaga kommun? 
 
Vi har kunnat urskilja att de personer som kommer till oss generellt kan kategoriseras in i följande tre 

kategorier.  

En av dem som kommer till oss finns inskriven hos arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller 

annan aktör men kommer inte ut i egenförsörjning. Hen har ofta någon form av ersättning från 

anvisande aktör.  

Den andre som kommer till oss finns däremot inte inskriven hos arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan eller annan aktör. Hen har ingen egen försörjning och lever i huvudsak på inkomst 

från föräldrar.  

I den tredje kategorin finns en person som är så kallat ”job ready”. Den tredje kategorin flyter lite in i 

de första två då deltagare som är ”job ready” kan finnas i både den första och den andra kategorin.  
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Att besvara senare:  

• Beskriv hur ni avsåg integrera ett jämställdhetsperspektiv samt integrering av 
tillgänglighet och icke-diskriminering. 

 
I inledningen av projektet upprättades mål beträffande lika möjligheter, icke diskriminering, 
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och jämställdhet. Målen var att 
projektet skulle arbeta med: 
 
• Kunskap om förekomst av och mekanismer bakom diskriminering, utestängning utifrån 
tillgänglighet och kön används i projektets utformande och genomförande. 
• Identifiera och undanröja hinder för att alla deltagare oavsett diskrimineringsgrund ska 
kunna vara delaktiga i projektets insatser.  
• Bryta stereotypa mönster utifrån individuella faktorer som ger ökad risk för 
ungdomsarbetslöshet 
 
För att nå dessa mål planerades följande aktiviteter: Utbildningsinsatser, workshops, 
upprättande av rutiner och metoder samt tillämpning av rutiner och metoder i det dagliga 
arbetet. 
 
Personalen i projektet hade vid projektstart olika kunskapsbas inom området. Många var väl 
förtrogna med, och förankrade i de horisontella principerna – genom jobb och erfarenhet. 
Trots detta var det få som i starten hade konkreta planer för hur arbetet med jämställdhet, 
tillgänglighet och icke-diskriminering skulle införlivas i projektet. Det var därför viktig att börja 
med att skapa en gemensam kunskapsgrund att stå på och utifrån det arbeta fram planer och 
modeller. 
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Arbetssätt/Metod  
Beskriv projektets huvudsakliga arbetssätt (övergripande beskrivning) 
(Besvaras av projektkontoret – samma för alla) 

Delprojekten har arbetat med olika aktiviteter, t.ex. uppsökande verksamhet, coaching, 
kartläggning, självstärkande aktiviteter, individuellt stöd/lots, studiebesök, studie- och 
yrkesvägledning, arbetsmarknadskunskap, rustande/förberedande verksamhet, friskvård, 
praktik och öppen verksamhet flera dagar i veckan m.m.  
Arbetet har varit kvalitativt, skett med hög personaltäthet och med helhetsgrepp där 

personalen ”håller i” och inte släpper taget om ungdomen (t.ex. vid påbörjade studier eller 

arbete), utan följer upp under en period. Projektets aktiviteter har varit individuellt anpassade 

och utgått från den enskildes möjligheter till deltagande och tillgång till resurser, oavsett kön, 

funktionsnedsättning, etnicitet, sexuell läggning eller trosuppfattning. Projektet har arbetat 

med att främja lika möjligheter och icke-diskriminering. 

 

Berätta mer detaljerat om centrala metoder/aktiviteter som använts.  
Själva grunden i arbetssättet är anpassningen efter deltagarnas behov, förmåga, önskemål 

samt att ge varje deltagare den tid denne behöver. Enligt våra erfarenheter har detta varit 

den största delen av framgångsreceptet i arbetssättet. Vi försöker så långt det är möjligt börja 

arbeta så tidigt vi kan med de unga vuxna som behöver stöd och insatser. Genom vår 

kommunala aktivitetsansvarige (KAA) kommer vi in tidigt i processen hos de ungdomar som 

brukar kallas för ”hemmasittare” (ungdomar som hoppat av gymnasieskolan och står utan 

annan aktivitet). Den grupp som vi tidigare beskrev med begreppet/måttet ”NEET”. (Not In 

Employment Education Or Traing).  

Detta för att ”mota olle i grinden” och försöka se till så att vägen mot inaktivitet och 
utanförskap stoppas i ett tidigt skede. Vårt resonemang går ut på att det både blir svårare, 
mer ekonomiskt krävande och framförallt mycket mer förödande för individen att komma in 
och försöka erbjuda hjälp och stöttning i ett senare skede istället för i början. Vi har under 
hela projekttiden haft en ambition att försöka samarbeta under ”hela ledet” i kommunen. Det 
genom att samarbeta tätt med det kommunala aktivitetsansvaret, Socialtjänsten, 
arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 
En stor del av det vi gjort inom projektet kan mycket förenklat sammanfattas under det vi 

kallar för ”coachande samtal” och ”individuellt stöd” till deltagarna. För att försöka ge en 

klarare bild av vad detta och ett deltagande i projektet innebär så kommer vi här nedan att 

försöka ge en beskrivning av detta genom att dela in deltagandet i tre olika faser.  
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Deltagandet uppdelat i tre steg - En förenklad beskrivning av hur deltagandefasen i projekt 

Värmlands Framtid går till. 

Vi har här valt att dela upp deltagandet i tre faser för att göra det mer lättgreppbart.  Vi har 

valt att kalla dessa faser för: Relationsbyggarfasen. 2. Inriktningsfasen. 3. Mål-fasen. 

1. Relationsbyggarfasen – Att bygga upp tillit 

Allting börjar med ett första möte med deltagaren. Här sker inskrivning eller så väntar vi med 

det till andra eller kanske tredje mötet. Hur vi väljer att göra i detta skede beror mycket på 

vad personen ifråga själv känner och hur vi upplever läget. En del vill ha mer information och 

tid på sig att fundera och det är helt okej. Andra vill bli inskrivna direkt. Vid första mötet är det 

viktigt att ge utförlig information och försöka skapa en känsla för projektet. Vi är också noga 

med att lyfta fram att de när som helst när de själva vill kan begära att skrivas ut ur projektet.  

I en del fall handlar det om en skepsis gentemot myndigheter. Många gånger är det också 

vanligt med en osäkerhet och skepsis mot att börja med något nytt och okänt. Många gånger 

har de som kommer till oss kanske varit ”hemmasittare” under ett eller flera år och/eller lider 

av till exempel psykisk ohälsa. Detta gör att tröskeln att ta sig över för att överhuvudtaget ta 

sig iväg och prova något nytt många gånger blir väldigt hög. Vi har lärt oss att ta sig till oss för 

information och inskrivning är att se som en stor bedrift och tecken på en stark vilja och 

motivation. Det är därför viktigt att bekräfta personen i detta. Just därför är det också viktigt 

att erbjuda flera chanser, tid och positiv förstärkning då de tar steg framåt och även tillåta 

steg bakåt. Samtidigt kan första mötet och inskrivningen också vara en mycket snabb process 

för en del deltagare. En del vet att de vill gå med, har läst på om projektet och vad vi gör och 

är snarare angelägna om att snabbt skrivas in för att kunna börja så snabbt som möjligt.  

Kort sammanfattat kan den första delen av ”relationsbyggarfasen” beskrivas som den del där 

det är av stor vikt att känna av vart personen befinner sig i relation till oss för att kunna börja i 

projektet. ”Skynda långsamt” gäller här och under hela deltagandet för att en trygg och säker 

stegförflyttning ska kunna ske. Det är viktigt att gå framåt, men aldrig så viktigt att man ramlar 

på vägen mot målet.  

Då en person skrivits in tar byggandet av relationen fart. Vår tanke har hela tiden varit att 

utan en bra relation som bygger på tillit så kan vi inte komma någonstans i arbetet. Det måste 

därför tillåtas ta tid att bygga upp en relation (både vid inskrivningsprocessen och senare). Det 

är viktigt att skapa en god relation med tillit till varandra för att vi som jobbar tillsammans 

med deltagaren ska kunna ta reda på vad hen vill. Utan att deltagarna känner tillit till oss kan 

de inte öppna upp sig om vad de vill ha stöd med och vad de har för livsmål och drömmar och 

utan det kan vi inte komma någon vart.  
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2. Inriktningsfasen - Ta reda på vart vi ska någonstans  

Detta tar oss till nästa fas. Den vi valt att kalla ”inriktningsfasen”. I denna fas kan vi lite 

förenklat säga att deltagare tillsammans med oss kommer fram till vad hen vill göra. Här är 

det mycket viktigt att se till och ta reda på vad/vart deltagaren vill och inte skapa mål eller 

aktiviteter utifrån vad vi tror att deltagaren vill eller behöver. Här kommer förhoppningsvis 

den intjänade tilliten till nytta. För att kunna komma framåt i inriktningsfasen måste vi som 

projektmedarbetare ha lyckats skapa den tillit som krävs hos deltagaren för att denne ska 

kunna ta sig till relationsbyggarfasen. Utan en god relation mellan deltagare och 

projektmedarbetare blir det svårt att komma någonvart i sökandet efter inriktning. Inom 

inriktningsfasen gäller det att tillsammans försöka ta reda på vad deltagaren har för intressen, 

vilja, begränsningar, mål, vad som motiverar personen, vad hen ogillar respektive gillar o.s.v. 

Ofta är en bra början att börja med att ta reda på var personen befinner sig just nu och på ett 

undersökande sätt resonera kring om hen är nöjd med sin situation så som den ser ut nu eller 

om hen vill någon annanstans. I de allra flesta fall landar slutsatsen i att man vill någon 

annanstans än där man just nu befinner sig. Ofta är det detta som är den själva 

grundläggande anledningen till att man sökt sig till projektet. En del deltagare är väldigt säkra 

på var de vill någonstans vilket gör tiden inom inriktningsfasen till en relativt kort period. 

Andra deltagare har en mindre klar bild av var de vill någonstans. De vet vad de vill bort ifrån 

men inte var de vill någonstans.  

3. Målfasen – Att ta sig mot målet  

Till sist kommer vi fram till det vi valt kalla för ”mål-fasen”. Här gäller det att för oss 

projektmedarbetare verkligen finnas där för deltagaren och inte släppa taget för att 

deltagaren närmar sig målet. Som ett exempel så har Värmlands Framtid haft en praxis att 

”hänga kvar” och ha deltagare som påbörjat studier fortsatt inskrivna under 3 månader. I 

detta fall vet vi att det kan handla om deltagare som har en skolgång bakom sig med många 

tuffa motgångar och inte har för vana att lyckas i skolan. Många har också kraftigt negativa 

associationer till skolan och skolmiljön i sig. Detta i sin tur gör att överhuvudtaget ta sig dit till 

ett väldigt stort steg framåt. Dessa tappra steg måste därför mycket noggrant följas upp och 

stöttas för att individen inte ska tappa lusten att fortsätta streta för att ta sig emot sitt mål.  

Det förblir därför oerhört viktigt att vi som funnits med individen alltsedan första fasen. 

Nyckeln till projektets framgång har enligt oss varit tiden för varje deltagare. För att kunna 

komma framåt krävs att det finns tid för att skapa relation och tillit. Att inte genast streta 

emot och prata om ”slutmålet” (vilket kan vara arbete, studier, förbättrad psykisk hälsa 

etcetera) utan att i början använda tid för att skapa en relation till individen för att sedan 

kunna arbeta mot slutmålet.  
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• Vilka samverkans- och samarbetspartners har varit med och genomfört 
projektet? Hur har samverkan gått till? 

Projektet har samarbetat med Socialtjänsten, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och 
landstinget i Värmland. Egentligen har projektet samarbete med alla aktörer som våra 
deltagare har kontakt med. 

Med socialtjänsten har vi återkommande månadsmöten där alla inkopplade socialsekreterare 
medverkar. Dessa möten med socialtjänsten ger oss som arbetar inom projektet att lyfta både 
generella frågor samt att enskilt med berörd socialsekreterare lyfta ärenden gällande 
deltagare anvisade därifrån. Utöver samarbetet med Socialtjänsten i kommunen har vi även 
ett samarbete med Forshaga kommuns kommunala aktivitetsansvarige (KAA). Från KAA har 
hänvisningar kontinuerligt kommit in till Värmlands Framtid.  

Vi har också ett väl fungerande samarbete med ”Lärcenter” där Forshaga kommuns 
vuxenutbildning är belägen. Vi tror att samarbetet fungerat så väl som det gjort är att 
projektet haft en mycket kort samarbetsväg till kommunens studievägledare. Denne har varit 
en mycket bra resurs för projektet och dess deltagare. Studievägledare har med sin kunskap 
om olika utbildningar och utbildningsvägar varit till stor nytta för de deltagare som haft en 
önskan om att börja studera. 

Ett exempel på lokal samverkan är de schemalagda DUA-möten där Arbetsförmedlingen, 
Socialtjänsten, praktiksamordnare i kommunen, kommunala aktivitetsansvaret och 
studievägledare närvarar. De månatliga DUA-mötena skapar kontinuitet och ger tillfälle att 
dryfta frågor och diskutera lösningar på olika utmaningar de kommunala verksamheterna och 
projektet står inför. Samverkan fungerar väl på så vis att det är relativt ”korta vägar” mellan 
oss i projektet och våra samarbetspartners. Detta gäller för det mesta både externt och 
internt. Vi har valt att kalla detta för ”direkt samverkan”. Styrkan ligger i att samarbetet aldrig 
är längre än ett telefonsamtal bort.  
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Praktik 
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En deltagare utryckte sig såhär om tiden på hens praktikplats: ”Värmlands Framtid gav mig en 
anledning att gå ut ur huset och testa min jobbförmåga”. Enligt oss kastar detta citat ljus på 
vikten praktik har för deltagarnas självförtroende. Deras tro på sin förmåga. Känna att de 
faktiskt kan och klarar av ett arbete med allt vad det innebär med att passa tider, samarbeta 
med kollegor och utföra arbetsuppgifter. Eftersom vi följt våra deltagare under praktiktiden 
har vi kunnat se hur praktik kan få dem att växa och klara av saker de själva aldrig trott de 
skulle klarat av. Vilket i sin tur skapar en förändring hos deltagaren och ger insikter som ”jag 
klarar faktiskt av det här”, ”jag är duktig och uppskattad av andra”. På så vis skapas en tro på 
det egna jaget och ett självförtroende som bygger vägar framåt mot ytterligare drömmar och 
mål i livet. Då det kommer till praktik gäller i det i de flesta fall att skynda långsamt. Går vi för 
fort fram finns det risk för att det blir ett för stort steg och ännu ett ”misslyckande” läggs till i 
den ofta kanske alltför stora ryggsäcken med ”misslyckanden”. Det är därför viktigt att istället 
för att försöka få ett så snabbt resultat som möjligt låta det få ta tid och börja kanske 1,2,3 
eller 4 halvdagar i veckan på praktikplatsen för att allteftersom trappa upp. Små segrar på 
vägen är viktigt. Börja smått – få ett stort resultat. 

Att finna praktikplatser har varit en ständig utmaning i projektet. Praktikplatser är 
eftertraktade från flera håll och vi konkurrerar hela tiden med andra aktörer om de 
praktikplatser som finns. Samtidigt gäller det också att försöka finna praktikplatser som 
avspeglar deltagarnas intressen och skapar motivation. Många gånger är de sedvanliga 
klassiska praktikplatserna inte våra deltagares förstahandsval. De har intresse av praktik på 
arbetsplatser som vi som anordnar praktikplatserna kanske inte tänker på som möjliga 
praktikplatser i första hand. Här finns ett behov av att anpassa vårt tankesätt efter hur 
deltagarna tänker för att kunna vidga våra vyer och inte fastna i våra föreställningar om var 
våra deltagare bör göra praktik. Många gånger har de intresse av ”nya typer av jobb”. Det 
finns också ett stort intresse av praktikplats på arbetsplatser med fasta, konkreta 
arbetsuppgifter. Praktikplats på ”ett lager” är en vanlig önskan från våra deltagare. Även detta 
är en utmaning då dessa arbeten tenderar blivit allt färre på den moderna arbetsmarknaden.  

KBT-samtal 

En mycket stor styrka inom projektet har varit de KBT-samtal vi kunnat erbjuda våra 
deltagare. Vi har haft tillgång till en KBT-terapeut som gett var och en av de deltagare som 
mottagit KBT-samtal 2 timmar samtal per månad.  

I de KBT-samtal vi kunnat erbjuda våra deltagare har vår KBT-terapeut tillsammans med 
deltagarna arbetat med att utforska och stärka identitet, eget mående, självständighet, eget 
ansvar, ”nonanismen” – förskjut inte problemet på någon annan – det är bara jag som kan 
förändra mig själv, självkänsla och livskunskap. De har arbetat mycket med ”bas-rutiner”. Bas-
rutiner innefattar här – sömn, mat, hälsa dessa är ”de tre pelarna” som behövs för att livet 
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ska kunna fungera. De har också arbetat utifrån ”de tre F:n”. Dessa är: Fakta, Färdigheter, 
Förmåga. Att lägga en stadig grund byggd på fakta att stå på för att se efter vad man själv har 
för förmågor och färdigheter att använda sig av i sitt liv.  

Att med hjälp av fakta förhålla sig till och hantera till exempel sin psykiska ohälsa så som 
panikångest. Här kan det handla om att anskaffa sig fakta om att ”panikångestattacker är inte 
något farligt, därmed kan jag gå ut på en promenad. Får jag en attack så är det väldigt 
obehagligt men inte farligt.” Därmed har fakta bidragit till att personen ifråga exponerar sig 
för det hen varit rädd för. På grund av exponeringen är förhoppningen att rädslan ska minska 
och nya erfarenheter skapas och en insikt om att ”jag har förmåga att klara av detta” samt att 
personen under tiden även skaffar mig nya förmågor. På så vis är tanken att vägen ”Fakta – 
Exponera – Erfarenheter/Förmågor” ska leda till en positiv stegförflyttning för deltagaren. 

Illustration över ”Fakta – Exponera – Erfarenheter/Förmågor” 
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Personliga samtal 

En av de viktigaste byggstenarna i arbetet är just de personliga samtalen med deltagarna. Det 
är här den viktiga tiden och relationsbyggandet kommer in i bilden. Utan omfattande tid finns 
inte utrymme för personliga samtal och utan personliga samtal blir det svårt att bygga en 
relation. De personliga samtalen ger oss möjlighet att utforska och lära känna deltagarna. För 
att ta reda på ”vart vi ska”. Vilket vi redan varit inne på tidigare i rapporten. De personliga 
samtalen utgår ifrån vad individen tillsammans med oss under samtal kommit fram till vad 
denne vill med sitt deltagande. Vi börjar där och coachar och stöttar mot målet. Vi håller en 
tät kontakt med deltagaren.  

 

Aktiviteter och friskvård 

Utöver personliga möten och samtal har vi också genomfört olika gruppaktiviteter. Exempel 
på vad vi gjort är: utflykter, grilla korv, olika former av friskvård och gruppträffar med 
blandade aktiviteter. 

 

En viktig byggsten i relationen till våra deltagare har varit friskvårdande aktiviteter, främst 
promenader. Det har varit ett sätt att skapa en form för personliga samtal samtidigt som vi 
kan lyfta in friskvård. Otaliga forskningsstudier visar på att fysisk och psykisk hälsa hör ihop. 
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Det är utifrån denna vetskap deltagarmötena med samtal kombinerat med promenader och 
övrig friskvård är sprungen.  

 

Körkortsteori 

Körkortsteori har varit en populär aktivitet. Här erbjuds deltagaren få individuell körkortsteori. 
Via dator och böcker med stöd av oss projektmedarbetare. Körkortsteori är ett led i att ta steg 
mot arbete och egenförsörjning.  

 

Att besvara senare:  

• Beskriv kortfattat eventuellt material (mallar, infomaterial, lathundar mm) som tagits 
fram i projektet.. 

Det material som funnits sedan början och som tagits fram under projekttiden är: färdiga 
mallar för inskrivning av deltagare, mall för individuell handlingsplan och individuell 
kartläggning för deltagare. Det har också tagits fram mallar för mottagande av material till 
körkortsteori, listor över hyresvärdar inom kommunen för de deltagare som behöver stöd 
med att söka bostad, vi har också blanketter för praktiköverenskommelser för användning då 
deltagare ska göra praktik, CV-mall samt olika former av blanketter ämnade för deltagare som 
vill ha stöd i att få en överblick över sin vardag.  Det har även funnits mallar från 
projektkontoret i Karlstad. Mall för NDI (nöjd deltagarindex, vilken mäter hur pass nöjda 
deltagarna är med projektets verksamhet) och en hälsoenkät vilken deltagare fått fylla i för att 
det ska vara möjligt att följa deras hälsoutveckling under projektets gång.  

 

• Beskriv aktiviteter och fortbildningsinsatser för personal och om och i så fall hur dessa 
påverkat arbetssättet.  

Projektledarträffar och andra sammankomster med andra kommuner har varit mycket 
värdefulla för oss som arbetar i projektet. Det har gett oss en chans att få utbyta 
erfarenheter och diskutera allmänna utmaningar vi tillsammans stått inför inom våra 
verksamheter. Andra sammankomster såsom jämställdhetsdagar, olika utbildningsinsatser 
etcetera har bidragit till utökad kunskap om olika målgrupper, diagnoser, jämställdhet, 
psykisk ohälsa etcetera. 
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• Hur har projektet arbetat för att säkerställa deltagande på lika villkor för kvinnor, män 
och personer med annan könsidentitet? Beskriv t ex vilka aktiviteter ni har genomfört 
för att lösa de jämställdhetsutmaningar ni mött. 

Projektet har i arbetet utgått från ett normmedvetet/normkritiskt förhållningssätt. Det 

innebär att arbeta med att tydliggöra och ifrågasätta normer som påverkar personers 

möjligheter.  Att tillhöra en norm (något som anses vanligt och inte ifrågasätts) innebär 

fördelar. Ofta blir fördelarna synliga först då någon bryter mot normen. Ju färre normer en 

person passar in i, desto mer begränsat blir ofta handlingsutrymmet. Projektet har arbetat 

för att undvika att reproducera normer, ifrågasätta normer, synliggöra både personer och 

grupper som befinner sig inom och utanför normen, inkludera utan att fokusera på problem 

eller avvikelser, ta upp skillnader i förutsättningar för olika grupper där det är relevant och 

aktivt främja likabehandling genom ett respektfullt förhållningssätt. 

Värmlands framtid har arbetat med utmaningar och utvecklingsområden i länet gällande bl.a. 

arbetsmarknadens könssegregering, könsstereotypa utbildningsval och skillnader i könen 

gällande ohälsotal. Jämförelser bygger i dessa sammanhang ofta på könsuppdelad statistik. I 

projektets könsuppdelade statistik har vi använt juridiskt kön. Kön kan också definieras på 

andra sätt såsom identitet, uttryck och funktion. I enkäter som utformats i projektet har vi 

med hänsyn till detta använt oss av formuleringen ”folkbokförd som kvinna/man” eftersom 

det är statistik för det juridiska könet som efterfrågas vid rapportering till Europeiska 

socialfonden och Statistiska centralbyrån. Data har bl.a. samlats in kring avslutsorsaker, 

utbildningsnivå och mående. 

 

• Hur har ni arbetat för att göra verksamheten tillgänglig så att deltagare kan delta i 
aktiviteter utifrån sin vilja och förmåga oberoende av funktionsvariationer eller andra 
hinder. Beskriv t ex vilka aktiviteter ni har genomfört för att lösa de 
tillgänglighetsutmaningar ni mött. 

• Kunskap om förekomst av och mekanismer bakom diskriminering, utestängning 

utifrån tillgänglighet och kön används i projektets utformande och genomförande. 

• Identifiera och undanröja hinder för att alla deltagare oavsett diskrimineringsgrund 

ska kunna vara delaktiga i projektets insatser.  

 

Projektet har satsat på fortbildning till personal för att öka kunskapen om svårigheter som 
kan finnas utifrån olika tillgänglighetsaspekter, t.ex. neuropsykiatriska funktionsvariationer. 
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Även här vill projektet skapa en gemensam kunskapsgrund för att utifrån det arbeta fram 
planer och modeller. 

 

Psykisk ohälsa har också varit ett område som införlivats kring tillgänglighet, då även psykisk 
ohälsa kan göra att personer får svårigheter inom förmågor som t.ex. planering eller 
automatisering. Färdigheter som människor normalt sett har kan sättas ur balans om den 
psykiska ohälsan är stor. Att personal har goda kunskaper om sådana svårigheter och hur de 
kan bemötas kan vara avgörande för om en deltagare ska känna sig väl bemött och skapa 
förutsättningar för att de når så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. 

• Hur har ni arbetat för att verksamheten och dess deltagare ska vara icke-
diskriminerande (ex utifrån: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell 
läggning) så att deltagare kan delta i aktiviteter utan att känna sig utsatta eller uppleva 
obehag utifrån diskriminering. Beskriv t ex vilka aktiviteter ni har genomfört för att 
lösa de tillgänglighetsutmaningar ni mött. 

Identifiera och undanröja hinder för att alla deltagare oavsett 

diskrimineringsgrund ska kunna vara delaktiga i projektets insatser.  

 

Vi som arbetar i projektet har genom fortbildningsinsatser fått ökad kunskap och konkreta 
tips/verktyg i det dagliga arbetet för att skapa medvetenhet kring utestängande mekanismer 
utifrån diskrimineringsgrunderna. Genom medvetenhet har vi kunnat se till att deltagare ges 
lika möjligheter samt öka delaktigheten. 
 
Projektets verksamhet har varit öppen för alla i åldersgruppen och de har inte behövt en 

särskild myndighetstillhörighet eller remiss för att kunna delta. I de fall projekten behövt 

göra prioriteringar, så har de mest utsatta prioriterats, t.ex. de med lägst 

utbildningsbakgrund. Vi har arbetat med att vara tydliga med att alla är välkomna och att 

den enskilde väljer själv om hen vill dela med sig av sin bakgrund/mående/situation både 

vad gäller enskild personal eller i gruppverksamhet. Vi har mött deltagarna där de är och 

utifrån det de valt att berätta om sig själva. 

I övrigt så har projektet har arbetat med att sprida kunskap om heterogeniteten i 
målgruppen (unga som varken arbetar eller studerar, UVAS) till personal i olika 
organisationer. En nyanserad bild av målgruppen behöver spridas så att inte personal missar 
att ge information eller att uppmärksamma behov hos deltagare.  
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Projektets resultat 
• Beskriv projektets faktiska resultat. Beskriv även eventuella oväntade resultat. Beskriv 

kvantitativa och kvalitativa resultat utifrån både deltagarperspektiv (ex arbete, studier, 
närmat sig studier/arbetsmarknad, fått rätt huvudman, ökad hälsa mm) och kommun-
/organisationsperspektiv (ex. nya kunskaper och förändringar i attityder, värderingar, 
riktlinjer och rutiner, ökad samverkan, gemensamt synsätt). 

Den första grafen här nedan visar alla de individer exklusive de som går in i den 
implementerade verksamheten (se nästa diagram) som deltagit från starten juni 2015 och 
slutet 31 maj 2018. Totalt är det 61 deltagare som passerat projektet under perioden. 43 
stycken som passerat och 18 stycken som går in i den implementerade verksamheten.               

Cirkeldiagram 1: 

 

Cirkeldiagram 1: ”Annan orsak” och ”Avbrutit” – sammanfattar de deltagare som skrivits ut på 
grund av till exempel flytt eller avslut på egen begäran. De resterande två tårtbitarna visar hur 
stor procentandel av de deltagare som gått igenom projektet som avslutats på grund av att de 
gått ut till arbete eller studier. Totalt är det 9 % av 42 stycken deltagare som gått ut till studier 
och 36 % som fått arbete. Totalt landar den sammanlagda summan på deltagare som 
avslutats till arbete och studier på 45 %. 15 stycken deltagare till arbete och 4 stycken till 
studier.  
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Cirkeldiagram 2 visar siffror över de deltagare som fortsätter in i den kommunalt 
implementerade verksamheten efter projektets avslut.  

Cirkeldiagram 2:  

 

 

I det sista diagrammet finns alla de deltagare (89 % av 18 stycken) representerade som efter 
avslutat projekt gick vidare in i den nyinstiftade implementerade kommunala verksamheten. 
Där finns också 11 (av totalt 19 stycken) procent som efter avslutat projekt gick vidare mot 
”annan huvudman”. Det innebär att de gått vidare mot annan verksamhet som matchar deras 
individuella behov. De resterande 89 procenten (totalt 18 stycken individer) skrevs in i den 
nya implementerade verksamheten.  

Resultaten för många deltagare handlar mycket om närmandet till egen försörjning.  
 

Ett viktigt resultat för projektet är att det enligt oss sätter fingret på något som är fel i 

samhället. Frågan som behöver ställas är: vad behöver förändras i samhället för att en individ 

ska få den hjälp den behöver? En person kan ha oerhört många kontakter som alla arbetar för 

individen – ändå upplever individen inte att denne får rätt hjälp. Värmlands Framtid har blivit 

som en spindel i nätet som samordnat alla kontakter och insatser. Genom att dra i rätt trådar 

så har vi ofta fått alla insatser att samverka efter gemensam plan. 
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• Vad var det som gjorde skillnad/var betydelsebärande, vad ledde fram till det önskade 
resultatet? Vad fungerade inte, och varför? 

Vår bedömning är att det som lett fram till resultatet är att vi ”sett ungdomarna/deltagarna”. 
Först och främst. Sedan att vi hängt i under tid och fortsatt motiverat och stöttat. En 
framgång för individen behöver inte garantera att allt sedermera går enkelt. Viktigt att finnas 
med under tid.  

• Vad innebär resultatet för unga i er kommun? 
Resultatet för unga i kommunen innebär att ”osynliga unga” blivit synliga och kan få en chans 

att komma framåt i sina liv. Detta är i många fall unga som saknar det stöd de flesta andra 

unga har hemifrån. Med VF fanns helt plötsligt en hjälpande hand att sträcka sig till för att få 

det stöd man behöver ha. Konkret i efterhand så innebär resultatet att unga i kommunen nu 

kommer ha en arbetskonsulent att gå till för stöd mot arbete och studier då verksamheten 

blir implementerad.  

För att illustrera de ”mjuka” resultaten infogar vi här några citat från deltagare ur projektet 

som får tala för sig själva:  

”Äntligen är det någon som säger att det ska hända något och så har det faktiskt gjort det” 

”Stödet från Värmlands Framtid gjorde att jag för första gången i mitt liv vågade gå in i en 

affär och köpa en dricka” 

”Nu äntligen så sover jag en hel natt för första gången i hela mitt liv” 

 

• Hur många deltagare, fördelat på kvinnor och män (dvs inrapporterade till SCB) har 
deltagit under projekttiden. Hur många övriga ungdomar har indirekt berörts av era 
aktiviteter? 

Sedan starten 2015 till slutet 31 maj 2018 har 61 deltagare deltagit i projektet. Av dessa 61 
har 19 stycken varit kvinnor och 42 stycken män. Det är dock svårt att göra en uppskattning 
av hur många övriga ungdomar som indirekt berörts av projektets aktiviteter. Detta då vi då vi 
gör aktiviteter nästan alltid varit i en liten grupp och genomfört aktiviteterna relativt avskilt.  

• Hur många ungdomar (unika individer) har haft praktik under projekttiden? 
Statistik på det exakta antalet ungdomar i projekt Forshaga som haft praktik har inte gått att 

finna. Det är dock en betydande andel individer.  

• Hur många ungdomar (unika individer) har tagit del av en utbildningsinsats eller 
provat på studier under projekttiden? 

Antal personer som provat på studier under projekttiden är 4 stycken.  
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• Hur har arbetet i styrgruppen fungerat? Vad har varit bra och vad har varit mindre 
bra? Ge tips på förbättringsområden. 

I Forshaga kommun har vi haft en styrgrupp bestående av den lokala chefen för 
arbetsförmedlingen, chef för IFO (Integration Försörjning Omsorg) i kommunen, chef för 
kommunens arbetsmarknadsenhet, enhetschef för ensamkommande unga.   

Den lokala styrgruppen i Forshaga kommun har under en tid inte fungerat särskilt väl. Det har 
varit en relativt stor omsättning av personal inom de organisationer som deltar med 
representanter inom styrgruppen. Socialtjänsten inom kommunen har genomgått en större 
omorganisation och byte av lokaler vilket kan ha inverkat negativt på styrgruppsarbetet. 
Under en längre period var också arbetsmarknadsenheten i avsaknad av enhetschef vilket 
gjorde att denne representant saknades i styrgruppen.  

 

• Hur har den centrala organiseringen (projektkontoret) fungerat? Vad har varit bra och 
vad har varit mindre bra? Ge tips på förbättringsområden. 

Den centrala organiseringen från projektkontoret har varit mycket välfungerande. Det har 

alltid varit lätt att få svar på frågor och lösningar på uppkomna problem har alltid funnits. 

Projektkoordinatorerna och administratörerna har aldrig varit längre än ett telefonsamtal 

eller ett mejl bort. De har hela tiden funnits med som ett stöd.  

Att besvara senare:  

• Hur har projektets arbetssätt/metoder, utbildningar och aktiviteter främjat 
jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering? 

Det arbetssätt vi tillämpat har under hela projekttiden strävat mot att behandla alla deltagare 

lika. Det är dock en sak att sträva emot och ha som mål att behandla alla människor lika. 

Verkligheten är alltid något annat. Vi är alla människor och även vi som arbetar i projektet 

styrs av och har våra egna normer och föreställningar som vi bär på. Det gäller därför att hela 

tiden vara medveten om detta och hela tiden utvärdera sitt arbetssätt, tankesätt och 

inställning till olika situationer. Vi är av uppfattningen att det är då föreställningen om att ”vi 

har inga förutfattade meningar, föreställningar, fördomar och är helt jämställda” som det kan 

börja gå snett. Genom att vi ständigt ifrågasätter våra egna föreställningar och värderingar 

och är öppna för att vi bär på dessa så kan vi skapa ett så gott och öppet klimat som möjligt 

för våra deltagare. Den grundmurade inställningen i projektet är att alla deltagare oberoende 

av psykiska, fysiska funktionshinder, könstillhörighet, sexuell läggning etcetera ska behandlas 

likvärdigt. Allt annat vore helt oacceptabelt. Vi har haft ambitionen att detta ska genomsyra 

allt vi gjort i projektet. De aktiviteter vi hållit ska vara tillgängliga oberoende ovanstående 
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faktorer. De utbildningar vi som projektmedarbetare bjudits på har även bidragit till att främja 

detta.  

Uppföljning och utvärdering 
 

Den uppföljning och utvärdering projektet fått har varit ett stöd för oss som arbetar i 
projektet. Den utvärdering som gjorts är främst NDI (Nöjd deltagarindex) som deltagare i 
projektet fått fylla i och som visar på hur nöjda de är med vårt arbete och projektet som 
helhet. Med hjälp av NDI har vi kunnat se om det är något vi måste bli bättre på. Det har 
också varit ett verktyg för deltagare att uttrycka om de upplever att de blir särbehandlade på 
något vis. Projektträffarna har också fungerat som en slags uppföljning av vår verksamhet. 
Detta då projektkoordinatorerna kontinuerligt ställt frågor om och följt upp hur alla lokala 
delprojekt förlöper.  De lokala styrgruppsmötena har också fungerat som en slags uppföljning 
av hur projektet fortlöper. De månatliga uppföljningsmötena med socialtjänsten har också en 
utvärderande funktion på projektet.  
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Kommunikation, spridning och 
påverkansarbete 
 

• Beskriv hur ni arbetat med spridning och påverkansarbete till beslutsfattare, 
intressenter och andra. I vilka sammanhang har ni spridit resultat och erfarenheter? 
Till vilka? 

Inom Forshaga kommun har projekt Värmlands Framtid under hela projekttiden legat under 
arbetsmarknadsenheten. Från chefshåll har arbetsmarknadsenhetens enhetschef bidragit till 
kunskap om Värmlands Framtid genom att sprida information på den nämnd – ”Lärande och 
arbete” som ansvarar för och styr över arbetsmarknadsenheten. Det har fallit sig naturligt 
enligt den arbetsgång som finns. Enhetschef rapporterar vidare till nämnden om hur 
verksamhet inom enheten fortlöper.  

Under senare delen av 2017 och i början av 2018 då projektet började gå mot sin slutfas 
handlade spridnings och påverkansarbetet mycket om att försöka lyfta fram de goda resultat 
projektet levererat. Både kvantitativa resultat såsom andel avslutade deltagare som gått ut i 
arbete eller studier och kvalitativa resultat i form av berättelser från deltagares upplevelser av 
att ha varit med i projektet.  

En kommun har inte obegränsade resurser och har enligt lag relativt många samhällsuppgifter 
ålagt på sig. Det är därför alltid en prioritering av vilka icke lagstadgade tjänster som ska 
utföras. Därför handlade det nu om att ekonomiskt försöka motivera eventuell 
implementering i form av en heltidsanställd arbetskonsulent för unga vuxna.  

Under vintern 2018 arbetades ett implementeringsförslag fram. Detta innehöll statistik över 
projektets resultat och kostnadsberäkningar för en heltidsanställd arbetskonsulent.  
Implementeringsförslaget innehöll också ekonomiska beräkningar över besparingar inom 
försörjningsstöd kopplat till de resultat Värmlands Framtid levererat. Den bärande tanken 
med en implementerad arbetskonsulent för unga är att denne i princip ska kunna vara 
självfinansierande på så vis att ett visst antal deltagare per år går ut i egen försörjning istället 
för försörjningsstöd. Beräknat på de resultat Värmlands Framtid i Forshaga kommun levererat 
skulle detta vara ekonomiskt gångbart.   

I implementeringsförslaget fanns också en moralisk argumentation angående de sociala 
värden Värmlands Framtid skapat tillsammans med tillsammans med sina deltagare. Värden 
som främst är av mänsklig vikt i form av till exempel ökad psykisk hälsa och välbefinnande och 
bruten isolering.  
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• Vad har spridnings- och påverkansarbetet resulterat i?  

Forshaga kommun är en relativt liten kommun med cirka 10. 000 invånare. Sett till 
påverkansarbetet har detta medfört en del positiva aspekter. Kännedomen om projektet är 
väl spridd bland samarbetspartners och information sprids snabbt inom kommunen. 
Projektmedarbetare och styrgrupp är av uppfattningen att kommunikation och spridning av 
information har fungerat relativt friktionsfritt inom kommunen. Spridning av information är i 
många fall aldrig ”mer än ett telefonsamtal bort”. 

I ett längre perspektiv har påverkan och spridningsarbetet även resulterat i att kunskap 
spridits om den målgrupp projektet arbetat med och de individuella utmaningar och problem 
denna målgrupp står inför. Vår förhoppning är att detta ökat synligheten för målgruppen. 
Våra deltagare har ofta kontakt med flera olika aktörer. Många deltagare upplever detta som 
rörigt. Värmlands Framtids roll har hela tiden varit att försöka vara spindeln i nätet mellan 
deltagaren och de olika aktörerna. Vetskapen om detta är något vi försökt sprida. Behovet av 
att samordna insatser från olika aktörer med olika expertis och streta åt samma håll för att ge 
ett så gott stöd som möjligt åt deltagaren. Spridnings och påverkansarbetet har också 
resulterat i att öka vetskapen om vad den andre aktören gör, skapat en förståelse för att en 
aktör ensam inte kan hjälpa individerna, har gett oss en insyn i varandras ”verktygslådor” och 
hur vi tillsammans med hjälp av våra olika verktygslådor kan hjälpa individerna.   

Efter diskussion på central styrgrupp framkom också att det funnits en upplevelse av att 
kommunen många gånger varit lämnad ensam med att arbeta med att hjälpa målgruppen. 
Under de diskussioner som fördes på den kommunala centrala styrgruppen under projektets 
slutfas utmynnade i en önskan om att få till någon form av mötesgrupp mellan kommunen 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra berörda parter. Frågor väcktes om vad som 
händer då projektet avslutas och ska implementeras i arbetsmarknadsenhetens verksamhet 
och hur samverkan senare kommer fungera. 

•  Hur förs projektresultatet vidare? 

Projektresultatet har förts vidare till nämnd ”Lärande och arbete” i kommunen. Det förs också 
vidare via denna rapport ut till allmänhet. Resultatet fortsätter också att leva vidare i den 
implementerade verksamheten. På så sätt att de goda resultaten från projektet legat till 
grund för att implementeringen genomfördes.  
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Implementerad verksamhet (Leverans) 
• Beskriv vad ni levererar i form av färdiga och implementerade arbetssätt/metoder, 

funktioner, strukturer, rutiner, etc. 

Då projektet avslutats kommer arbetssättet att implementeras och en tjänst som 
”arbetskonsulent med inriktning unga” kommer att finnas på AME. Tanken med denna tjänst 
är att arbeta på samma vis som projekt Värmlands Framtid gjort under projekttiden. Den nya 
tjänsten kommer vara placerad inom arbetsmarknadsenhetens och arbeta under samma chef 
som projektmedarbetare inom Värmlands Framtid gjort. Tjänsten kommer också vara fysiskt 
placerad inom samma lokaler som Värmlands Framtid, d. v. s inom arbetsmarknadsenhetens 
lokaler. Arbetssättet kommer vara i mångt och mycket identiskt med det arbetssätt som 
tillämpats under Värmlands Framtid.  

Den största skillnaden mellan projekt Värmlands Framtid och den nya implementerade 
tjänsten ”AME unga vuxna” kommer med allra största sannolikhet vara avsaknaden av de 
ekonomiska resurser som projektet haft till sitt förfogande. Utökad tid för varje deltagare 
kommer att finnas med i tjänstebeskrivningen. Det innebär att inskrivna deltagare kommer 
vara färre till antalet än vad som är vedertaget övriga arbetskonsulenter. Deltagarantalet 
kommer ligga på cirka 15-20 individer. Vilket är ungefär hälften av vad övriga 
arbetskonsulenter har. Deltagare ska ges omfattande tid och stöd, det kommer att finnas tid 
till tillits och relationsbyggande. Bakgrunden till denna förändrade syn på tid för varje 
deltagare och deltagarantal är just projektet och det framgångsrika arbetssätt där med 
omfattande tid och stöd för varje individ. Det är också det som Forshaga kommun nu valt att 
ta till sig och implementera i sin ordinarie verksamhet inom Arbetsmarknadsenheten.  

• Har något arbete påbörjats, men som inte är färdigutvecklat? Beskriv i sådana fall hur 
det fortsatta arbetet/stödet behöver vara utformat, eventuella resurser, former, etc. 
för att utvecklingsarbetet ska fortsätta.  

Just nu under tiden denna slutrapport skrivs håller arbetssätt och rutiner på att utarbetas 
inom den nya implementerade tjänsten inom Arbetsmarknadsenheten. Det handlar om att 
utarbeta och lära in rutiner för inskrivning av deltagare. Eftersom den implementerade 
tjänsten kommer att falla under tjänstebeskrivelsen ”arbetskonsulent” så kommer 
arbetsuppgifterna utgå utifrån det. 

Sekretessregler gör att Försäkringskassan inte kan delta på de DUA-möten (Delegation Unga 
Utan Arbete). Detta måste respekteras. Dock har vi inom projektet sett detta som ett hinder 
för att kunna komma framåt så effektivt som möjligt med deltagare.  
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Implementering och användande av 
resultat 
 

• Beskriv hur ert projektresultat helt eller delvis kommer användas i ordinarie 

verksamhet och i befintliga strukturer.  

Sett till den målgrupp vi arbetat med så är resultaten i projektet att se som mycket goda. De 
har på så vis bidragit till att lyfta fram arbetssättet vi till tillämpat inom projektet som en 
framgång.  På så vis har projektresultaten kommit till användning i och med att de bidragit till 
att projektets arbetssätt blir implementerad inom AME.  

Tanken med den implementerade tjänsten ”arbetskonsulent med inriktning unga” är att 
arbeta på samma vis som projekt Värmlands Framtid gjort under projekttiden.  

 

• Om implementering uteblir - beskriv varför? Hur har ni arbetat för att resultaten att 

tas om hand?  

Fram till april 2018, cirka 3 månader innan projektet avslutades så beslutades det att 

arbetssättet och tjänsten i Värmlands Framtid skulle implementeras i ordinarie verksamhet. 

Ekonomin inom Forshaga kommun är bitvis ansträngd och kommunen och den nämnd, 

”Lärande och Arbete” där arbetsmarknadsenheten ligger placerad inom måste noga överväga 

och prioritera hur ekonomiska resurser används. Förtjänsten för att projektets arbetssätt 

implementeras bör tillskrivas arbetsmarknadsenhetens enhetschef som på ett mycket sinnrikt 

sätt frambringade de resurser som krävdes för en implementering i ordinarie verksamhet. Då 

arbetsmarknadsenheten i och med implementeringen behövde utökas med en helt ny tjänst 

behövdes med ett ekonomiskt tillskott till ordinarie verksamhet. Ekonomiska resurser är 

begränsade och då ett beslut fattas att ta resurser i anspråk för något så väljs också per 

automatik något annat bort. Detta är enligt oss en indikation på att kommunen tro på och valt 

att satsa på det arbetssätt projekt Värmlands Framtid under tre tillämpat då man haft mod 

och framförhållning att satsa ekonomiska resurser på att implementera arbetssättet. 

Innan det fastställdes att projektet skulle komma att implementeras i ordinarie verksamhet 

diskuterades på vilket sätt projektresultatet vid utebliven implementering skulle kunna 

komma till användning inom ordinarie verksamhet. Diskussionerna handlade då om att 
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projektresultatet skulle tas om hand genom att metoden och arbetssättet lyfts in och 

implementeras inom arbetsmarknadsenhetens befintliga ordinarie verksamhet men inte 

tjänsten. På det styrgruppsmöte där frågan om implementering diskuterades lyfte chef för 

arbetsmarknadsenheten fram potentiella negativa konsekvenser av en utebliven 

implementering. Enligt denne tappar kommunen vid en utebliven implementering det som är 

vinsterna med det genomförda projektet. Detta eftersom arbetssättet då inte hade tagits om 

hand fullt ut då en praktiserande heltidstjänst inte hade tillsatts vid en utebliven 

implementering.   

Kommentarer och tips 
Den viktigaste lärdomen att ta med från projekt Värmlands Framtid är enligt oss att utgå ifrån 

att vi som arbetar i projektet inte är de som vet bäst vad deltagarna behöver utan att våra 

deltagare själva har den kunskapen. Vårt jobb är att lotsa dem fram till denna vetskap. Vår 

uppgift är inte att leverera något ”färdigt åtgärdspaket” åt deltagaren. Vår uppgift är att 

lyssna in och se efter vad personen vill och känner att hen behöver. Se till att det om möjligt 

finns tid för varje deltagare och se långsiktigt på resultaten.  

Värmlands Framtids stora styrka är arbetssättets flexibilitet. På så vis har vi lyckats göra ”de 

osynliga synliga”. Med de ”osynliga” menar vi de individer vi tog upp i början av rapporten 

som inte finns inskrivna hos någon anvisande part. Styrkan i Värmlands Framtid har varit att 

dessa personer kunnat komma till oss och skriva in sig på egen han utan någon anvisande part 

bakom sig. Vanligtvis behövs en anvisande part så som antingen socialtjänst, 

arbetsförmedlingen eller försäkringskassan för att kunna få ett stöd liknande det som givits 

under Värmlands Framtid. På så vis har denna grupp blivit synlig och kunnat få den hjälp de 

behöver för att ta sig mot egenförsörjning.  
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Kontakt och underskrift 
 

Kontaktperson för ytterligare information: 

 

 

Slutrapport ska undertecknas av projektledare eller person som har rätt att 

företräda projektägaren. Undertecknad  intygar att lämnade uppgifter är 

fullständiga och riktiga. 

 

Underskrift projektansvarig/projektledare: 

 

 

Datum                     Namnteckning 
 

 

Namnförtydligande 
 

 


