
Implementeringsplan



Handlingsplan för implementering 

Vad? Hur? Vem ansvarar? När?

Akademiska kartläggningar Fortsätta detta arbete på SFI-enheten SFI-enheten- Steve Påbörjas December

Insatser för språksvaga, språkträning Fortsätta titta på hur vi kan forma insatser. 
Tillgång till språkstöd i våra verksamheter.

Använda mer tolk!

Samarbete med SFI i våra verksamheter/ek 
bistånd 

Använda Tillsammans i Karlstad och andra ideella 
organisationer.

Fortsätta  och utvärdera arbetet med QR-Koder

Utförargruppen

Alla utförare.

Yrkesväg Värmland- Malin, Ulf, 
Ek bistånd- Anna Bäckstrand

Jobbcenter- Malin

Solaenheten - Ulf

Diskuteras vidare i 
arbetsmarknadsgruppen i feb. 
Kan vi dela på en tjänst?
Pågående

Pågående

Pågående

Tydligare arbetsmarknadsfokus redan på SFI Yrkesväg Värmland SFI, jobbcenter Pågående



Vad? Hur? Vem ansvarar? När?

Behov av tidig samverkan med Regionen-SFI-
Socialsekreterare/AF. 
(utredning och tydlig planering och krav för 
språksvaga) 
Information mellan våra organisationer

-Kunskapsspridning om lärdomar från projektet.

-Använda mer SAMSIP

-Använda mer SIP 
SAMSIP
-Socialsekreterare initierar kontakter med 
vården. Gör fördjupad kartläggning. 

-Se över strukturell samverkan och 
informationsflöden mellan 
Integration/ekonomiskt bistånd Af och SFI.

Krav på utbildning. Öka utbildningsalternativen 
för språkinlärning.

Använda samspelet till målgruppen och 
strukturell samverkan

Ta upp implementeringsplanen i LLG vår och 
höst under 2021 för att följa upp.

Utförare-Malin, Ulf, Martin

Ekonomiskt bistånd- Anna 
Bäckstrand

Ekonomiskt 
bistånd/socialtjänst

AME, vuxenutbildning och 
socialtjänst

Ekonomiskt bistånd – Linda 
Söderberg och Anna 
Bäckstrand

Malin

Pågående

Pågående

Kommer diskuteras i 
Ledningsgrupp under våren.

Kommer diskuteras i feb 2021
Socialtjänsten kallar till möte.

Pågående

Ca April och Oktober 2021

Aktivitetsförmågebedömningar Tolk bokas om det behövs. 

Medicinska bedömning behöver vara gjorda 
innan (SIP).

Ulf och Martin

Annika/Anna

Pågående

Pågående



Vad? Hur? Vem ansvarar? När?

Stöd i arbetsgivarkontakter, behov av nätverk 
och stöd på arbetsplatsen.

Yrkeskompis och Supported employement/Supported
training

Malin, Ulf,  Martin och Gunilla Pågående

Parallella insatser/processer- En spindel i nätet 
som stöttar individen i kontakter

Socialsekreterare ansvarar att sätta igång insatserna 
och eventuella stödinsatser

IFA Pågående

Utbildning/SFI + praktik och praktisk 
språkträning

Öka samverkan mellan SFI och utförande 
verksamheter.

Beställarenheten 
vuxenutbildningen- Malin, Steve 
och Ulf

Pågående (Yrkesväg Värmland)

Ingång till vården via asylsköterska eller liknande Skriv ner vad som skulle behöva finnas med i en 
överenskommelse. (Kias slutrapport)

Kia och John Pågående


