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”VF har gett mig en 

stabilare vardag då jag 

har svårt att komma 

ihåg saker p.g.a min 

adhd” 
”Har kommit väldigt 

långt sen första 

gången jag träffade er 

och en stor del till 

det är all stöttning” 

”VF gjorde att jag att 

jag vet att jag är stark 

och att mina tankar på 

självmord numera bara 

är något enerverande 

brus i bakgrunden” 

”Att gå på VF är att 

utvecklas på sitt eget 

sätt och i sin egen tid 

under en vänskaplig 

och trygg guidning av 

Anna och Peter” ”Det är väldigt 

skönt att kunna ha 

någon att vända sig 

till” 

 



 

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 15-24 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.  
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Värmlands Framtid i Kils kommun 
Till att börja med avsåg projektet att arbeta med unga -15-19 år som en 
komplettering till det kommunala aktivitetsansvaret då detta arbete var 
eftersatt inom kommunen. I ett första skede så låg projektet under Barn-
och utbildningsnämnden men pga av organisationsmässiga skäl så flyttades 
projektägandet över till AME och då utökades även målgruppen till att rikta 
sig upp till 24 år. Tanken var då istället att projektet skulle utgå från den 
befintliga verksamheten Ungdomscenter. Målgruppen blev då ungdomar 
15-24 år utan arbete eller som inte fullgjort gymnasiet. Förväntningarna 
var att 50 st ungdomar fördelat jämnt mellan killar och tjejer skulle närma 
sig arbete eller studier under projekttiden. 
 
 

Vi har fått in våra ungdomar genom olika vägar. Vi har genom att vi tiden 
innan projektet hade vår verksamhet Ungdomscenter där vi riktade oss till 
målgruppen 18-25 år som tillhandhåller försörjningsstöd, arbetat med 
delar av målgruppen så det var redan en naturlig väg att fortsätta på. Vi 
skapade också ett samarbete med det kommunala aktivitetsansvaret inom 
kommunen så till vida att ungdomar mellan 16-20 år erbjöds att delta i VF. 
Ytterligare kontakt togs på handläggarnivå med Försäkringskassan som 
också gjordes medvetna om att VF fanns inom kommunen. Då 
Arbetsförmedlingen fanns med i styrgrupp från början så visste de om att 
VF fanns i kommunen och även om det inte fanns ett ”visst antal platser” 
avtalade mellan parterna så visste de dock att vi fanns och arbetade med 
målgruppen. 

 Vi annonserade även via hemsida samt tidningar att VF fanns och att man 
frivilligt kunde vara med utan att vara aktuell hos någon instans.  

 

Projektet har sedan arbetat utifrån varje deltagares unika behov. En 

individuell planering har upprättats och följt deltagaren genom tiden i 

projektet. Även om planeringen ofta har reviderats under tid så har vi haft 

som mål att jobba mot det på vad individen vill. Deltagarens hela 

livssituation har uppmärksammats. Vi har utefter det sedan försökt hitta 

någon form av positiv stegförflyttning genom att erbjuda praktik eller 

studier eller bara för att må bättre.  

 

Vi har erbjudit individuella samtal (utgångspunkt i lösningsfokuserat 

förhållningssätt MI, 7-20), friskvård, studiebesök, gruppträffar, drop in 

studier, utflykter, föreläsningar, kbt-samtal, kortare utbildningar via Lernia. 

Vi tror att den främsta framgångsfaktorn vi har haft är framförallt tiden. Vi 
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har funnits kvar över ganska lång tid, inga krav på att stressa eller pressa 

fram en stegförflyttning utan vi har utgått från varje enskild individs behov. 

Vi har försökt göra oss så tillgängliga vi kan genom våra lokaler (öppetider 

m.m) och anträffbara via telefon och mail. Samarbetspartners 

De samarbetspartners som varit med från och med att vi (AME) tog över 
projektet (okt 15) är KAA (kommunala aktivitetsansvaret) IFO (individ och 
familjeomsorg) Studie-och yrkesvägledare samt AF.  

De professioner som ingått i arbetsgruppen är förutom projektledare (2 st 
a 50%) från AME, är handläggare från IFO:s ekonomigrupp (33,5%) samt 
KAA-ansvarig (33,5%). Denna arbetsgrupp har varit verksam hela 
projekttiden och har i sin tur rapporterat till styrgruppen bestående av 
AME chef (projektägare), enhetschef IFO, enhetschef AF, enhetschef BUN, 
studie-och yrkesvägledare, Näringslivschef, samt socialchef (under en kort 
period). Ytterligare samarbetspartners har tillkommit under tiden främst 
handläggare från FK och handläggare från AF.  

Hur? Styrgruppsmöten 2 ggr/termin. Arbetsgruppen har träffats 
regelbundet på handläggarnivå. Vi har haft en fast arbetsgrupp med 2 st 
projekmedarbetare från ungdomscenter AME samt KAA-ansvarig. Tidigare 
har även en anställd på IFO varit med i arbetsgruppen. Utöver detta har vi 
haft kontakt på handläggarnivå med Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen. 

 

 



7 

 

Resultat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har avslutat 57 st st. 24 % mot arbete, 23 % mot studier, 24 % har 

fullföljt projektet, 22 % har avbrutit samt 7 % har av annan orsak lämnat ( 

tex flyttat).  

De deltagare vi har haft har kommit från följande: 2 st 

(Arbetsförmedlingen), 5 st (Försäkringskassan), 43 st (kommunen, Individ 

och familjeomsorg 18 st, KAA 25 st) samt 7 st utan huvudman. Dessa har 

varit fördelat på 30 killar samt 27 tjejer. 

Vi upplever att de instanser som jobbar med ungdomar i målgruppen inom 

kommunen och andra myndigheter har fått en ökad samverkan och en 

positiv insyn och förståelse för varandras arbete. Målgruppen har 

uppmärksammats och vi har även sett behov av att de behöver insatser 

som inbegriper en ökad samverkan vilket är positivt.  

Vi har också sett att det organisationsmässigt behövs ses över för att få en 

helhetsbild kring ungdomar inom kommunen samt samverkan med andra 

myndigheter såsom Arbetsförmedling och Försäkringskassan. 

Det som gjort skillnad är ett gemensamt synsätt kring målgruppen, en 

instans innan AF, något att erbjuda till de som stod längre ifrån 

arbetsmarknaden. Det mest betydelsebärande har varit tiden. Tiden vi haft 

att se individen utifrån de behov de behövde och att de har fått vara hos 

oss i sin egen takt. Att vi sett till deltagarnas hela livssituation och kunnat 

erbjuda den hjälp de behöver för att kunna ta sig vidare, ex lotsa de vidare 

Studier

23%

Arbete

24%
Avbrutit

22%

Annan orsak

7%

Fullföljt

24%

Resultat juni 2015-maj 2018- 57 deltagare

Studier

Arbete

Avbrutit

Annan orsak

Fullföljt
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till rätt instans. En annan viktig faktor tror vi har varit vårt bemötande. Dels 

att vi varit 2 st (en av varje kön) vilket gjort det lättare att anpassa vårt 

bemötande utefter vilka vi möter och dels att bemötandet har 

utgångsläget i den frivilliga aspekten av projektet. Att vi utgår från varje 

individs önskemål och vilja här och nu. Detta har gett oss en bra grund att 

stå på i relationen till deltagarna vilket också gjort att förtroendet till oss 

också stärkts. Vi har också haft bra kontakt med lokala arbetsgivare samt 

vissa verksamheter inom kommunen som gjort att vi har kunnat erbjuda 

praktikplatser vilka i många fall också gått vidare till anställningar i olika 

former. 

 Resurserna som vi har haft inom projektet har också gjort skillnad. Dels 

resurser som vi inom projektet fått i form av utbildningar och 

kompetenshöjande aktiviteter samt resurser direkt till ungdomarna i form 

av kortare utbildningar via Lernia och andra betydelsefulla aktiviteter som 

att vi tex har kunnat erbjuda KBT-samtal. Några har snabbt kunnat se oss 

som en hjälp på vägen mot studier, praktik eller arbete medan andras 

planering varit fokus på välmående med inriktning friskvård eller bara att 

ha en kontakt.  

Förbättringsområden och framtida behov 

 början otydlighet kring projektupplägget, brist på engagemang inom 

kommunen att ta sig an projektet. Ej optimala lokaler för ändmålet. 

Oklarheter vilken personal som skulle ingå i styrgrupp respektive 

arbetsgrupp. Detta var faktorer som ledde till lång startsträcka innan 

projekttänket satte sig. Varför? Det kan vara så att utgångsläget var oklart 

från början, en tvivelaktig målgruppsanalys följt av att frågeställningarna: 

Varför ska vi ha projektet? Vem ska ha det? Till vilka riktar vi oss?, inte 

besvarades riktigt från början. Detta till trots så har projektet till syvende 

och sist nått bra resultat och nått fram till ungdomarna. 

När projektet nu upphört så kommer vi (2st heltidstjänster) att återgå till 

vår ordinarie verksamhet, ungdomscenter. Dessa tjänster som 

ungdomsvägledare riktar sig just nu till ungdomar 18-25 år som 

tillhandahåller försörjningsstöd. Vi har sett under projekttiden att fler 

ungdomar 18-29 år i Kil fortfarande är i behov av stöd i olika former för att 

komma vidare inom målgruppen vi möter (ungdomar som ej arbetar eller 

studerar) 

För att förtydliga detta så har vi tagit fram lite siffror (vissa individer kan 

förekomma i mer än en tabell) 

I dagsläget (201805) finns det: 
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23 st (18-25 år) som har försörjningsstöd. 14 st av dessa behöver 

kommuninsats (Ungdomscenter) Erbjuder: individuell planering mot 

stegförflyttning 

Utmaning: Hitta handledda praktikplatser inom kommunen, hitta ett tydligt 

arbetssätt utifrån vilken funktion vi ska fylla. 

 

44 st (18-29 år) som har aktivitetsersättning från FK. 17 st av dessa är i 

behov av mer omfattande stöd. De är ej aktuella för daglig verksamhet och 

steget till Navet och AF är för stort. De är i behov av mer omfattande stöd, 

kravlös sysselsättning, träna på det sociala osv.  

Utmaning: Vem arbetar med dessa? Vad behöver de för insatser? Ej troligt 

att de kommer ha aktivitetsersättning eller sjukersättning efter 29 år vilket 

gör att de står utan ersättning och stöd och mer då än nu blir kommunens 

ansvar 

36 st inom det Kommunala aktivitetsansvaret (18-20 år) som hoppat av 

gymnasiet. Tilläggas kan utöver denna grupp 12 st som avslutat gymnasiet 

med studiebevis (ej examen) 

Utmaning: Vad erbjuda dessa efter projektet? Vad innebär det kommunala 

aktivitetsansvaret? Hur fånga upp tidigare?  

Det vi efterlyser är en samlad insats kring sättet att arbeta mer effektivt. Vi 

ser att det finns många berörda instanser som på ett eller annat sätt är 

involverade 

Arbetsförmedlingen 

IFO (individ o familjeomsorg) 

AME (Arbetsmarknadsenhet) 

Försäkringskassan 

KAA (kommunala aktivitets ansvaret) 

LSS 

Socialpsykiatrin 

Många som jobbar mot samma målsättning och ett helhetsgrepp kring 

målgruppen Unga vuxna som dessutom är väl förankrat högre upp i 

organisationen vore ett steg i rätt riktning tror vi. 
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Ett förslag skulle kunna vara samlokalisering, tydliga funktioner och roller, 

vem gör vad och varför? Tydligt budskap till målgruppen samt även till oss 

som arbetar med detta. 

Ett arbetssätt och ”tänk” som redan påbörjats är DUA (Delegationen för 

Unga och nyanlända till arbete) vilket kan vara en bra grund att bygga 

vidare på. 

Något annat vi sett behov av är handledda praktikplatser inom kommunen. 

Då merparten av ungdomarna vi möter har någon funktionsnedsättning så 

innebär det att de behöver mycket stöd i de sysselsättningar vi erbjuder. På 

en praktikplats tex så är det viktigt att de får tydliga uppgifter och 

handledning på plats för att känna att de kan hantera situationen. Vi har 

idag ett fåtal privata arbetsgivare som tar emot deltagare som står lite 

närmare arbete vilket vi så klart ser som positivt men det allra bästa vore 

om det fanns platser inom kommunen (inte bara ame:s verksamheter) som 

är lämpade för målgruppen.  

Behovet av detsamma har vi också sett när det gäller studier. Vår målgrupp 

har en negativ erfarenhet av skola och merparten har ej fullföljt gymnasiet 

och ibland heller inte grundskola. Det vi erbjuder i Kils kommun är att läsa 

upp gymnasie- eller grundskolebetyg på distans och det krävs mycket för 

att de ska klara att läsa på egen hand. Eftersom kraven på 

arbetsmarknaden ökar när det gäller att få jobb (ofta minst en 

gymnasieutbildning) så ser vi detta som en viktig pusselbit för att närma sig 

egen försörjning. Vi önskar därför att kunna erbjuda något alternativ till 

distansstudier med ex lärarledda studier, läxhjälp mm på plats i Kil. En 

annan sak vi ser är att huvuddelen av de som lämnar sina gymnasiestudier, 

har hög frånvaro, är de som går Individuella programmet (den 

gymnasielinje man kommer till om man inte har tillräckliga betyg från 

grundskola) vilket är ganska rimligt i negativ bemärkelse. Men för att 

minska glappet från grundskola till gymnasieskolor i Karlstad med omnejd 

och därav avhopp kanske det vore fördelaktigt om ett sådant alternativ 

(Individuellt program) fanns i Kil. 

 

Sagt om Värmlands Framtid i Kil 

”Tycker att Värmlands framtid har hjälpt mig väldigt mycket med flertal 

saker, en stabilare vardag då jag har svårt att komma ihåg saker pågrund av 

min adhd osv så har det varit fruktansvärt skönt / är fruktansvärt skön med 

stöttning och hjälp. Sen är det väldigt skönt att kunna ha någon att vända 
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sig till. Har kommit väldigt långt sen första gången jag började på 

värmlands framtid och en stor del till det är pågrund av all stöttning och 

support jag har fått från er, med busskort, gymkort, promenader, skjuts till 

möten etc. Har väldigt svårt att tro att det hade gått lika bra för mig om det 

inte hade varit för er”  

”På VF är jag mer än tjejen som blev utbränd och det har lärt mig att se på 

mig själv som något annat än tjejen som blev utbränd. Jag har insett att jag 

kan få vänner som jag både kan ha kul med och prata om tuffa saker med. 

Att gå på Värmlands Framtid är att utvecklas på sitt eget sätt och i egen 

takt under en vänskaplig och trygg guidning av personalen. VF gjorde att 

jag har en framtid, att jag är stark och att mina tankar på självmord numera 

bara är något enerverande brus i bakgrunden” 

”Jag tycker att personalen här på Värmlands Framtid är mycket trevliga. Jag 

tycker inte det har något att förbättra då de är fruktansvärt bra redan. De 

har hjälpt mig tagit steget i körkortspluggningen och även praktik och även 

tagit steget att försöka hitta ett jobb. De har fått mig att se fram i 

framtiden. Utan dom vet jag inte om jag kunnat tagit detta steg” 

”Det har varit bra stöd. Hjälpt mig att komma iväg i tid till olika möten eller 

andra viktiga tider att passa, hjälp med busskort. Sen underlättat min 

vardag med olika aktiviteter att göra när jag inte haft något att göra” 

”Anna är jäääääätttttttteeeeee bra :)” 

”Tycker allt har varit bra här. Jag får den hjälpen jag behöver och det funkar 

perfekt. Super trevlig personal :D” 

Ett litet axplock vad VF inneburit för några deltagare 

"Therese" - har dålig fysisk och psykisk hälsa. Har hoppat av gymnasiet och 
behov av stödinsatser. Har fått KBT under våren via Värmlands framtid 
samt stödsamtal av Ungdomsvägledare och mår nu bättre.  

"Felicia" - kommer från en strulig hemsituation. Har haft en jobbig 
skolgång. Skrev in sig i Värmland framtid och där fått stödsamtal samt hjälp 
till en praktikplats där hon fungerar jättebra. Mår bättre!  

"Jennie" - har liknande livssituation som "Therese” - inga planer för hösten. 
Säger sig fått stor hjälp via Värmlands framtid. 

"Ingela" - klarar inte av gymnasiet, vågar inte åka buss själv. "Ingela" har 
därför stort behov av extern vuxenkontakt och social träning ... detta får 
hon av Värmlands framtid. 
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"Martin" - en kille som tidigare tillbringat all vaken tid framför datorn. 
Lämnade inte hemmet överhuvudtaget. Det tog TVÅ år och regelbunden 
kontakt med vårdnadshavare innan det lossnade. Nu är han inskriven i 
Värmlands framtid och sakta men säkert börjar det gå framåt. 

”Kalle”  - en kille som varit in och ut hos AF och försörjningsstöd och olika 
projekt. Fick efter en tid i VF praktik på ett lokalt företag utifrån hans 
intressen och har numer en anställning där. 

Det finns ett antal solskenshistorier som ovan och vi upplever att många av 
deltagarna har tyckt att detta varit en insats som saknats, att det funnits en 
instans som har anpassat det stöd och vägledning de behöver utifrån den 
situation de befunnit sig i. Att någon har tagit sig tiden att kravlöst försökt 
hitta en lösning utifrån de själva vilket resultaten också visar på. 

 

Framgångsfaktorn är arbetssättet  
  

- Skapa relation 

- Deltagarens egna mål i fokus (ingen egen agenda) 

- Följa och stödja 

- Fokus på välmående  

- Deltagande utifrån behov och förutsättningar  

- Personal ”hänger kvar” under längre tid (hållbarhet) 

 

//// Detta är en sammanfattning av Värmlands Framtid i Kil, för mer 

information kontakta Peter Johansson på peter.johansson@kil.se 


