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Informationsinsamlande till slutrapportering Värmlands framtid 
 

Sammanfattning 
 

Värmlands framtids delprojekt i Storfors kommun har varit mycket lyckat och vi har haft 

många deltagare sett till kommunens storlek. På individ och gruppnivå har deltagarna fått 

chansen till förbättrad fysisk och psykisk hälsa. Det genom friskvårdsaktiviteter såsom träning 

och matlagning och genom individuella samtal, hjälp till en passande aktör, hjälp till ersättning 

och myndighetskontakter, studiehjälp, körkortsteori med mera. Framförallt göra detta utifrån 

deltagarens egen förmåga och takt.  

 

På en organisatorisk nivå har det lokala projektet lett till tätare samverkan mellan 

kommunens organisationer och externa samverkanspartners gällande målgruppen. 

Utgångspunkten i arbetet med målgruppen har varit Empowerment som går ut på att stärka 

individen så att den på sikt kan få kontroll över sitt liv. Första steget har varit att komma igång 

med någon aktivitet för att undvika isolering på hemmaplan. Sedan har deltagaren fått 

stöttning och hjälp att ta sig förbi olika trösklar för att i sin takt bli mer och mer aktiv. Vi har 

gjort enklare kartläggningar och satt upp kortsiktiga och långsiktiga mål tillsammans med 

deltagarna. Under resans gång har vi gemensamt uppmärksammat små och stora vinster 

vilket stärkt motivationen och ökat chanserna till ytterligare stegförflyttningar.  

Framgångsfaktorer har bland annat varit: 

 

Tillgänglighet genom både drop-in och fasta tider.  

Gemensam planering och uppföljning med start där deltagaren befinner sig. 

Flexibla aktiviteter där deltagarna haft stor påverkan. 

Tid att både lyckas och misslyckas för deltagarna.  

Engagerad personal med bra förutsättningar gällande ekonomi, lokaler och kontakter inom 

och utanför kommunen.  

 

En stor framgång med projektet har varit att denna målgrupp blivit uppmärksammad och att 

arbetet synliggjort vinsterna med att satsa på ungdomar som hamnat utanför och som vill in 

på banan igen.  

 

Tidsperiod: juni 2015- maj 2018 

Deltagare sammanlagt: 35 

Kvinnor: 18 Män: 17 
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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 15-24 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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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?  

 

Storfors kommun valde att gå med i projektet för att minska arbetslösheten och 

utanförskapet bland unga i Storfors. För att kunna erbjuda hjälp och fånga upp individer som 

är i riskzonen att hamna i utanförskap. Ungdomsarbetslösheten ligger runt 31 % bland 15-24 

åringar år 2014. Ca 18 % av eleverna i Storfors saknade 2014 behörighet att söka in till 

nationellt program. De elever som inte erhåller examensbevis riskerar att hamna i ett 

långvarigt utanförskap.  

Syfte med projektet är individuell stegförflyttning, bättre mående/ hälsa. 

Förväntningarna på projektet var att ungdomar i utanförskap och ungdomar som hoppat av 

skolan skulle återgå till studier eller komma i praktik. Många av dessa ungdomar var 

hemmasittare, och vi ville även hitta en metod för att komma i kontakt med dem och försöka 

stödja dem i stegförflyttningar mot studier/praktik/arbete. 

Storfors kommun har är en socioekonomisk situation där flera ungdomar lever i utanförskap. 

Många visade även indikationer på psykisk ohälsa.  

Under projekttiden har målgruppen ändrats till 15-29år. 

 
 

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 
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med att skapa en gemensam kunskapsgrund att stå på och utifrån det arbeta fram planer och 
modeller. 
 

(Lokal nivå) Informationen som har skickats ut till ungdomarna har varit anpassad och tydlig. 

Vi har försökt att nå lika många killar som tjejer. 

Lokalerna har varit anpassade utifrån individernas behov. 

Vi har gett ungdomarna stöd, samt fått dem att känna sig delaktiga och i ett sammanhang. 

Alla aktiviteter har varit anpassade till alla individer oavsett kön, ålder eller 

funktionsvariationer. 

Vi har haft tydliga skyltar vid lokalerna. Vi har inför nya potentiella deltagare skickat ut bilder 

på lokalerna och även visat deltagarna fysiskt lokalerna inför kommande besök på exempelvis 

vårdcentral, träningslokal eller annat. Vi har vid behov hämtat deltagare hemma och köpt 

exempelvis busskort.  
 

 

Arbetssätt/Metod  
 

Beskriv projektets huvudsakliga arbetssätt (övergripande beskrivning) 
 
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.  
 
 
”Man kan bara möta en människa där hen är, inte där hen ”borde” vara…” 

 

 

Arbetssättet har utgått från individen, individen ”styr” arbetet. Det krävs flexibilitet då alla 

inte är stöpta i samma form och passar in i alla lösningar. Personalen behöver ha en flexibel 

agenda för att kunna möta individens behöv. Skapa relation så det finns möjlighet att hjälpa 
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individen. För att kunna få fram vad individen vill ha så krävs det att man är ett stabilt stöd 

som står kvar även fast individen misslyckats. Det är viktigt att bry sig om individen, vara 

lyssnande och nyfiken för att få fram vem individen är och vad den vill.  Allt för att kunna 

hjälpa individen att hitta ett sätt att komma vidare mot egen försörjning. Strukturera upp, 

skapa möjligheter, synliggöra hinder och förminska dem.  Det kan handla om studier, praktik, 

vägledning, stödsamtal, hjälp med myndighetskontakter och friskvård. Tillsammans görs 

kartläggning för att individen ska hitta sin väg.  

 

Använda sig av olika kommunikationsmedel – sms, messenger, snapchat, mail eller tfn. 

Handledning och coachning. 

 

 

 

Ett av ledorden har varit Empowerment; stötta individen att få kontroll över sitt egna liv.  

 

 

 

Bemötande: Respektera individen för den hen är och möta upp dennes behov. Att 

möta individen där den befinner sig, via text (sms, Messenger, 

Facebook, Snap-chat) hembesök, möten på annan plats. Kravlöst, det 

viktiga är inte att du kommer i tid, det viktiga är att du kommer eller 

hör av dig. Som personal behöver man se saker ur andra perspektiv 

och kunna förmedla det. Samt lägga undan sina egna värderingar. 

Individen kan lida av olika funktionsvariationer som gör att det finns 

svårigheter att träffas. NPF, social fobi, brist på tillit, otillräcklig 

självkänsla.  

 

Tillit: Tron på individen, se individens styrkor och lyfta fram dem. Som 

personal bör man finnas där även fast individer inte kommer i rätt tid, 

inte hör av sig eller inte gör det de ska.  Med en bra relation är det 

lättare att hjälpa en människa med stegförflyttningar. 

 

Flexibilitet:  Att möta individen på dennes villkor. Vart, när och hur? Mötena kan 

ske på olika platser där individen känner sig säker. Det är okej att 

komma försent eller för tidigt, det viktiga är att individen kommer. Att 

som personal kunna släppa det den just har för händerna för att 

finnas för individen. Ex: ha ett trepartsmöte med en myndighet i 

Värmlands framtids lokaler där deltagaren känner sig trygg.  
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Tillgänglighet:  Personalen anträffbar via tfn, sms, om hen inte är på sin arbetsplats. 

Flexibel i sin administrationstid, för att kunna bemöta individer när de 

kommer. Skickar bilder till individerna om vi ska träffas på annan plats. 

Kunna hänvisa till annan person som deltagare tidigare träffat vid 

frånvaro av ordinarie personal.    

 

Uppsökande: Skicka sms till dem, besöka, försöka få kontakt, finnas där även fast 

individen inte svarar. En längre tid. Ihållande. 

 

 
 

Gruppaktiviteter: 
Även vid andra ”fria” aktiviteter har lärandeprocesserna pågått - När vi spelat kort, biljard, 
tränat på gym, promenerat, lagat mat, firat födelsedagar, haft läxhjälp och körkortsteori. Helt 
enkelt alla situationer där vi som jobbat haft ett pedagogiskt perspektiv, varit aktivt 
närvarande, sett, hört och fört diskussionerna framåt, ställt de öppna frågor som väcker 
eftertanke och reflektion, när vi kunnat förstärka och uppmuntra framsteg.   
Detta har vi inte bara ”gjort det vi gjort” utan samtidigt tränat social kompetens. ”Hur gör 
man här? Vad säger man, och vad säger man inte?”   

Betydelsen av tonfall, kroppsspråk, mimik. Kort sagt hur beter man sig i olika sociala 
sammanhang.  
 
Social anpassningsförmåga är en viktig och efterfrågad kompetens i dagens samhälle, och just 
den förmågan har många av våra deltagare haft svårt för. Därför har vi lagt stor vikt vid den 
sociala samvaron och dess lärande möjligheter. 
Den här sortens vardagslärande är effektivt för att det sker i ett sammanhang som är 
begripligt och meningsfullt. Man kan sätta in nya kunskaper, förståelse, nya tankar, 
reflektioner, slutsatser i sitt eget liv, här och nu. 
 

 

 
Vilka samverkans- och samarbetspartners har varit med och genomfört projektet? Hur har 
samverkan gått till? 
 
Försäkringskassan, gemensam planering och samverkan omkring deltagare. 
LSS, samverkan kring deltagare. 
Arbetsmarknadsenheten, samverkan kring deltagare, gruppaktiviteter, lokaler. 
Tekniska enheten, praktikhandledare. 
Kostenheten, praktik. 
KomVux, studiestöd och läxhjälp. 
Folkuniversitetet, Ekonomismart. Utbildning inom vardagsekonomi.  
Folkhögskola, Molkom. Deltagare som påbörjat utbildning efter studiebesök.  
Arbetsförmedlingen, samarbete kring deltagare, 
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Nyckeln, samverkan kring deltagare på individnivå. Även samtal i grupp. 
Privata företag och föreningar, samverkan kring deltagare gällande praktikplats. IFO, 
samverkan kring deltagare på individnivå. 
 
 
Beskriv kortfattat eventuellt material som tagits fram i projektet.  
 
Kartläggningsmaterial som stöd vid inskrivning.  
Metodpärm med övningar från Swedish Empowerment center, 7Tjugo. 
Praktiköverenskommelse.  
 
 
 
Beskriv aktiviteter (ex. projektledarträffar, projektmedarbetardagar, erfarenhetsutbyte med 
andra kommuner mm) och fortbildningsinsatser för personal (ex 7-Tjugo, konferenser, dagar 
kring horisontella principer mm) och om och i så fall hur dessa påverkat arbetssättet. 
 
Tack vare projektledarträffar har vi kunnat dela erfarenheter, gett tips till varandra om hur vi 
ska jobba vidare och hur vi kan påverka kommunen. Samverkan kring individ som bytt 
kommun etc. 
 
Kompetenshöjande utbildning kring Horisontella principer har underlättat och höjt 
medvetandet kring användning av språk och bilder i projektet.  
 
Arbetsmarknadskunskapsdagarna har stärkt medvetande kring den svenska arbetsmarknaden 
och material från den har använts tillsammans med deltagarna.  
 
Jämställdhetsdagen har synliggjort skillnader i manligt och kvinnligt i media, vilket projektet 
vidarebeordrat till deltagarna och varit underlag i diskussioner.  
 
 

 

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. 

 

Medvetet arbete med jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering 

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 
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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. 

 

   Källa: PPT Agneta Tynander, Landstinget i Värmland 

 

Arbetet med jämställdhet 

Projektet har genom olika fortbildningsinsatser arbetat med att: 

Ge projektpersonal ökade kunskaper om diskriminering och utestängning utifrån 
kön och orsakerna bakom samt med att öka kunskaper om jämställdhetsfrågor 
och skapa medvetenhet och ett normkritiskt tänkande.  

Detta har gjorts bl.a. genom kompetenshöjande insatser i form av föreläsningar och 
workshops.  

Hur projektet har samlat in data och gjort analyser utifrån jämställdhet och kön 

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. 
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Insatser, verktyg och tillämpning 

Personal i projektet har erbjudits fortbildning löpande under projektets gång, däribland: 

Schysst kommunikation (jämställdhet), normkritik tillgänglighet utifrån funktionsvariationer, 

kränkningar på nätet, lågaffektivt bemötande, ”en riktig man” (om mansnormen) och 

inbjudningar till årliga kostnadsfria jämställdhetsdagar Gen(i)us som arrangeras av Region 

Värmland och Länsstyrelsen i Värmland. Föreläsningar har också erbjudits för både personal 

och deltagare i projektet om fysiska och neuropsykiatriska funktionsvariationer m.m. 

Utöver detta finansierade projektet under några månader en konsultativ tjänst avseende 

jämställdhet och normkritik för att ge projektledarna stöd i arbetet lokalt, utifrån respektive 

kommuns behov. Det konsultativa arbetet bestod bl.a. i att hjälpa personal att se över 

kommunikationen i tryckt material såsom broschyrer och blanketter eller hemsidor, hålla i 

föreläsningar för personal och deltagare, vägleda personal eller liknande. Särskild satsning 

avseende fördjupning i normkritik gavs också till projektkoordinatorer för att kunna utgöra ett 

bättre stöd till personalen ute i kommunerna. 

Frågan om jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering har varit aktuell vid 

projektledarträffar, lokala och centrala styrgrupper, föreläsningar, konferenser och 

fortbildningsinsatser. I projektet har vi metodmässigt frågat om tillgänglighetsanpassningar 

vid sammankomster av dessa slag och använt mikrofoner och andra hjälpmedel för att öka 

tillgängligheten. Här finns utvecklingsarbete att göra då det förekommit att deltagare inte 

alltid känt sig nöjda med denna formulering. Vi behöver fortsätta arbeta så att 

kommunikationen sker på ett schysst sätt och att utestängning minimeras. 

Personalen I Värmlands framtid har arbetat med individens mål i fokus och varit 

uppmärksamma på om det stöd eller de aktiviteter som efterfrågas följer mönster, normer 

m.m. Är behoven som uttrycks utifrån vad deltagaren tror förväntas (enligt norm) eller är det 

den enskildes verkliga behov? Personal i projektet beskriver att ”alla deltagare tillfrågas/får 

erbjudande om allt”, d.v.s. ingen urskiljning av erbjudanden sker utifrån personalens 

förförståelse. Personal har däremot medvetet tydligt och vid flera tillfällen presenterat 

traditionellt normbrytande förslag på t.ex. friskvård, praktik, arbete eller studier för deltagare 

för att tydliggöra möjligheten att välja utifrån intresse, inte utifrån vad som förväntas enligt 

norm. Projektpersonalen beskriver:  

 

Det är viktigt att erbjudande om aktiviteter ställs till alla deltagare och att inte 

utgå ifrån att det t.ex. bara är killar som vill delta i innebandy och att tjejer gillar 

yoga. 

 

I vad och hur deltagaren sedan väljer att delta är upp till var och en. Projektet arbetar för att 

ge varje enskild ungdom förutsättningar att göra individuellt medvetna val! 
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Projektpersonal har tillämpat kunskaper om jämställdhet i arbetsmetoder och rutiner på olika 

sätt beroende på förutsättningar i det lokala delprojektet, men det har också funnits 

gemensamma former av tillämpning. Ett konkret exempel är arbetet med det stödmaterial 

som arbetats fram för att förbättra förutsättningarna för ett jämlikt bemötande i mötet med 

deltagare i projektet. En arbetsgrupp i projektet arbetade fram en checklista för arbetet som 

utgår från fem centrala delar i arbetssättet. Till varje del finns två checkfrågor som stöd. Här 

följer en kort beskrivning med områden och checkfrågor. 

 

Checklista med stödfrågor - jämställdhet 

Bemötande 

• Är mitt bemötande individuellt och könsneutralt? 

• Ger jag alla deltagare oavsett kön lika mycket tid och utrymme? 
 

Kommunikation 

• Är kommunikationen könsneutral i både tal, bild och skrift? 

• Kommunicerar jag jämställdhet? 
 

Aktivitet 

• Tänker jag jämställt vid aktiviteter? 

• Fördelar jag resurserna lika mellan könen? 
 

Erbjudande 

• Ger jag alla deltagare samma erbjudande 
oavsett kön? 

• Tänker jag jämställt kring vad jag erbjuder? 
 

Utvärdering 

• Hur vet jag att jag arbetar med jämställdhet? 

• NÖHRA (Nuläge, Önskat läge, Hinder, Resurser, Aktivitet) 
 
 

(Lokal nivå) Deltagarna har själva fått komma med önskemål gällande aktiviteter. Exempelvis 

skapades och planerades aktiviteten Skapande verkstad helt av deltagare.  

 

Gällande praktikplatser, utbildningar och jobb har vi varit noga med att inte dela in dessa efter 

typiska könsdominerande yrken utan istället lyft fördelarna med att tillhöra en minoritet inom 

en viss bransch. Målet har alltid varit att deltagarna ska göra medvetna studie- och yrkesval 

efter kunskaper och intresseområden och inte utifrån rådande norm eller andra 

förväntningar.  
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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. 

 

Arbetet med tillgänglighet 

Enligt Myndigheten för delaktighet och funktionshinderspolitiken ska alla människor, oavsett 
funktionsförmåga, ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av 
mänskliga rättigheter. Att ge lika möjligheter och skapa delaktighet är centralt för arbetssättet 
i Värmlands Framtid och även inom detta område så har projektet valt ett normkritiskt 
perspektiv. 

 

Insatser, verktyg och tillämpning 

•  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. 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. 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. 

Källa: PPT Maria Unenge Hallerbäck, Maria Marinopoulou, 
Landstinget i Värmland.  
Föreläsning om tillgänglighet 2015-11-05’ 

 
 
 
Personal har fått fortbildningsinsatser med konkreta tips och verktyg för att öka 
tillgängligheten, ge lika möjligheter och öka delaktigheten.  
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Källa: PPT Maria Unenge Hallerbäck, Maria Marinopoulou, 
Landstinget i Värmland.  
Föreläsning om tillgänglighet 2015-11-05 

 

Projektpersonal har tillämpat kunskaper om tillgänglighet i arbetsmetoder och rutiner på olika 
sätt. Ett konkret exempel är det stödmaterial som arbetats fram för att förbättra 
förutsättningarna för ett tillgängligt bemötande. Även för detta område gjorde en 
arbetsgrupp i projektet en checklista. Arbetsgruppen skapade, på liknande sätt som för 
arbetet med jämställdhet, en enkel modell att applicera på verksamheten där de utgår från 
fem centrala delar i arbetssättet och har tagit fram checkfrågor till varje. 

 

Checklista med stödfrågor - tillgänglighet 

Kommunikation  
–Tänker jag tydlighet och tillgänglighet gällande: 

• Tal, skrift, bild, materiel 

• Öppettider, telefontider 

• Kroppsspråk 
 

Aktivitet  
- Tänker jag tillgänglighet gällande: 

• Delaktighet 

• Rutiner, tider 

• Lockande, intresse 

• Alternativ 
 

Personal  
- Tänker jag tillgänglighet utifrån behov gällande: 

• Flexibilitet 

• Lyhördhet 

• Mångfald 

• Jämlikhet 
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Lokaler  
- Tänker jag tillgänglighet gällande: 

• Utformning 

• Presentation 
 
Utvärdering 

• Hur vet jag att jag arbetar med tillgänglighet? 

• NÖHRAE (Nuläge, Önskat läge, Hinder; Resurser, Aktivitet/Agera, Effekt) 
 
 

Exempel på tillgänglighetsanpassningar som gjorts i projektet är t.ex. att personal vid 

friskvårdsinsatser i grupp tydliggjort att detta inte förutsätter gemensamt ombyte, utan att 

det finns andra alternativ för ombyte, då sådana situationer kan göra att deltagare väljer bort 

aktiviteten p.g.a. oro för detta moment. Inledningsvis i kontakten med deltagare har personal 

frågat om hur de vill bli kontaktade, vilka kommunikationssätt de föredrar och diskuterat kring 

hur arbetet behöver läggas upp för att det ska fungera för dem. Deltagarna får själva sätta ord 

på det stöd och de förutsättningar som de har behov av. Denna information kring hur det 

fungerar bäst är viktig att ha med sig genom hela arbetet, t.ex. vid förberedande av friskvård, 

studier, praktik eller arbete. Detta arbetssätt gör att deltagaren känner sig bekräftad, lyssnad 

till och att behoven som de uttryckt tas på allvar. 

 
 
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. 
 

Arbetet med icke-diskriminering 

Diskriminering sker när någon missgynnas eller kränks och missgynnandet eller kränkningen 
har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. 
Även bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att 
diskriminera är former av diskriminering. För att motverka detta har projektet genom olika 
fortbildningsinsatser samt insatser och aktiviteter till deltagare arbetat med att: 

Identifiera och undanröja hinder för att alla deltagare oavsett 

diskrimineringsgrund ska kunna vara delaktiga i projektets insatser.  
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Insatser, verktyg och tillämpning 

Personal har genom fortbildningsinsatser fått ökad kunskap och konkreta tips/verktyg i det 
dagliga arbetet för att skapa medvetenhet kring utestängande mekanismer utifrån 
diskrimineringsgrunderna. Genom medvetet arbete kan personalen se till att deltagare ges 
lika möjligheter och öka delaktigheten. 
 
Projektets verksamhet har varit öppen för alla i åldersgruppen och det har inte krävts 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. 

Personalen har arbetat med att vara tydlig 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. Personalen har mött deltagarna på den nivån som de 

befinner sig och utifrån det de valt att berätta om sig själva. 

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.  
 
Genom NDI (Nöjd Deltagar Index) har projektet följt upp hur deltagarna upplever 

verksamheten, bl.a. utifrån förekomst av diskriminering. Om signaler framkommit på att det 

inte är helt OK, har det varit viktigt att ta tag i detta direkt för att visa att det är viktigt att alla 

trivs i verksamheten. Personal beskriver hur de dämpar jargong genom att t.ex. tydliggöra att i 

gruppaktiviteterna är vi tillsammans och det är viktigt för att alla ska kunna delta att vi visar 

varandra respekt. Det har också varit viktigt att lyfta fram och ge beröm för schysst 

uppträdande, när personal hör och ser att de är inkluderande. I arbetet med materialet i 7-

Tjugo görs gruppkontrakt och deltagarna får också själva vara med och bestämma vilka regler 

som ska gälla. 

Arbetet med att skapa en inkluderande verksamhet har också bestått i granskning av 
kommunikation, informationsmaterial (text och bild) och lokaler (tillgänglighet och 
utformning). 
 
Genom insamlande av data kring deltagarnas tid i projektet har personal bl.a. kunnat följa hur 
resurser fördelats och lagt vikt vid att dessa ska fördelas jämlikt till projektdeltagare, utifrån 
individuella behov (ej utifrån diskrimineringsgrund, t.ex. kön). Resursfördelning har följts 
gällande individuell tid, tid i grupp, praktik, studier och friskvård. Om sned fördelning 
upptäckts har personal kunnat se över om de behövt justera något i insatsernas utformande 
så att fördelningen sker utifrån individuella förutsättningar och behov. 
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Exempel på praktiska övningar/insatser som genomförts i arbete med deltagarna för att öka 

kunskap och medvetenhet om och arbeta för jämställdhet, tillgänglighet och icke-

diskriminering: 

- Spel, ex. kortlekar som ställer frågorna på sin spets, som skapar medvetenhet och gör 

att varje deltagare får fundera, värdera och ta ställning.  

- Övningar utifrån 7-tjugo-materialet. 

- Prata om normer och roller i samhället, i skolan, i arbetslivet och på fritiden och hur 

de kan fungera utestängande. Att prata om hur innanförskapet kan stänga ute. 

- Föreläsningar för deltagare för att höja kunskapsnivån om bl.a: sexuell läggning, 

normer och värderingar, vikten av att våga tro på sin förmåga, ADHD m.m.   

- Visat filmer som problematiserar jämställdhet, med efterföljande diskussioner. 

- Personal är förebilder och visar att alla är lika värda, har rätt att vara olika och att det 

är normer som begränsar oss.  

- Hämtat deltagare hemma som varit i behov av det p.g.a. långt avstånd eller psykisk 

ohälsa. Varit med som personal under olika aktiviteter som stöd och medarbetare. 

- Ensamstående mammor har i vissa fall kunnat ta med sig sina barn för att kunna delta. 

- Genomfört individuella aktiviteter för de som haft behov av det. Gjort hembesök, 

enskilda samtal, enskilda studiebesök på skolor eller praktik/arbetsplatser, haft 

friskvård individuellt genom att följa med på gym/bad, spela tennis, gå promenad etc. 

- Haft gruppaktiviteter i mindre grupper 

- Socialträning – följa med som personal och vistas i miljöer som är svåra för individen. 

 
Lokalerna har varit utformade för att passa alla behov exempelvis med utrymmen och hiss.  
Vi har i förebyggande syfte haft en dialog om att det råder nolltolerans i projektet vad gäller 
kränkningar. När situationer uppstått har vi gemensamt diskuterat detta och även diskuterat 
det individuellt med deltagarna. Informationen som har skickats ut har varit anpassad och 
tydlig. Vi har försökt att nå lika många killar som tjejer. Vi har gett ungdomarna stöd, samt fått 
dem att känna sig delaktiga och i ett sammanhang. Alla aktiviteter har varit anpassade till alla 
individer oavsett kön, ålder eller funktionsvariation. 
 
 

Vilka resultat har arbetet med jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering gett? 

 

Projektets arbete har resulterat i att personal och deltagare ökat sin kunskap och 

medvetenhet om jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering samt om vinsterna med 

ett bättre utfall och ökad delaktighet som följd av detta arbete. Att deltagaren själv är med 

och gör upp sin handlingsplan, gör upp t.ex. hur de vill hålla kontakten och vilka aktiviteter de 

behöver och kan delta i ökar graden av deltagande, motivationen och känslan av egenmakt. 

Arbetet har ökat delaktighet och inkludering. Personal i projektet berättar också att 
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arbetssättet i Värmlands Framtid inneburit att en del verksamheter fått ändra på tidigare 

förhållningssätt och arbetssätt som inte fungerat, t.ex.: ”De (ungdomarna) får väl lära/skärpa 

sig!” eller ”De kom inte, så då får de inget.” 

Genom att ställa frågan: ”Vad fungerar för dig?” får alla deltagare möjlighet att berätta vilket 

stöd de behöver. Det handlar inte om rättvisa, utan om att skapa lika möjligheter och 

förutsättningar för alla att delta. Projektet har arbetat med ett flexibelt och icke-värderande 

arbetssätt, där den enskilde deltagaren får det stöd hen behöver. Jämlikhet handlar inte om 

att ge alla samma sak, utan om att ge alla förutsättningar att delta på så likvärdigt sätt som 

möjligt. Projektpersonalen beskriver arbetet såhär: 

 

”Deltagarna har fått det de behövde  

– inte samma stöd till alla, utan rätt stöd till alla, så att 

lika möjligheter skapas.” 

 

 

Under projektet har löpande uppföljning gjorts av deltagarnas nöjdhet med verksamheten via 

en enkät (Nöjd Deltagarindex). Detta har också fungerat som ett verktyg för inflytande över 

verksamheten där deltagarna förutom att tycka till om verksamheten också kommit med 

förslag på förändringar. Enkäten har också öppna svar för att ge deltagarna möjlighet att lyfta 

det de tycker är viktigt att förmedla. En av frågorna i enkäten berör icke-diskriminering och 

frågar om det förekommer rasistiska, kränkande eller nedvärderande kommentarer eller 

skämt. Att ställa konkreta frågor har varit ett viktigt verktyg i arbetet, men också ett 

ställningstagande. Ett exempel på resultat av detta arbete: I ett av delprojekten framkom via 

NDI att det förekom denna typ av kommentarer eller skämt och projektpersonalen arbetade 

efter kännedomen om detta extra intensivt med bl.a. många diskussioner och övningar. Vid 

nästa mättillfälle borde då resultatet kunna se annorlunda ut, men i det här fallet det blev 

tvärtom: fler ja-svar. Hur kom det sig? Personalen rannsakade sig själva, undrade vad de 

missat eller behövde ändra på. Orsaken till resultatet fick de i diskussion med deltagarna som 

uttryckte:  

”Nu har vi pratat så mycket om detta, så nu märker vi vartenda litet ord, 

vartenda tonfall och varenda blick…” 

 

Medvetenheten om förekomst av diskriminering, hur den uppträder o.s.v. hade ökat hos 

deltagarna, som nu hade dessa ”glasögon” på och uppmärksammade det som tidigare många 

gånger gått dem förbi. Personalen hade skapat medvetenhet och kunskap som gjorde att 

deltagarna kunde göra individuellt medvetna val! 



 
Slutrapport Storfors kommun 

 
 

17 
 

Att personal beaktat jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering har säkerställs genom 

uppföljande samtal, checklistor och NDI (Nöjd Deltagar Index). Löpande under projektet har 

personal kunnat följa hur deltagarnas tid i projektet fördelats på olika aktiviteter (individuellt, 

grupp, friskvård, praktik och studier) och kunnat följa om skillnader avseende kön 

förekommit.  

Checklistorna för projektet avseende arbete med jämställdhet och tillgänglighet har 

säkerställt att dessa perspektiv beaktats i det dagliga arbetet. Checklistor har också använts 

inför varje månatlig lägesrapport och i planering inför de olika aktiviteterna. 

 

Citat från personal i projektet ger exempel på hur insatserna främjat arbetet: 

 

”Kunskaperna från projektet har också spridit sig ut i våra ordinarie 

verksamheter genom deltagande i utbildning, samverkan och de resultat vi 

kunnat påvisa.” 

 

”De olika utbildningarna och föreläsningarna har givit mer kunskap och 

möjlighet att arbeta inom arbetsgrupperna för att ha en gemensam plattform 

att utgå från.” 

 

”Vi upplever att genom att ha en tillåtande och flexibel verksamhet och ett 

medvetet förhållningssätt så främjar det jämställdhet, tillgänglighet och icke-

diskriminering.”  

 

”Värmlands framtid har arbetat med ett förhållningssätt där systemet formas 

efter människan, i stället för tvärtom.” 
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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).  
 
Projektet har belyst målgruppens behov och tagit fram förslag på anpassade och attraktiva 
aktiviteter för målgruppen. Många individer i projektet har gjort positiva stegförflyttningar 
mot studier/praktik/arbete. En f.d. deltagare i projektet har på senare tid arbetat som 
assistent i projektet. 
Flertalet deltagare har närmat sig körkort för bil genom att antingen ha klarat teorin eller 
uppkörningen under projektperioden. En deltagare tog körkort.   

 
 

Vad var det som gjorde skillnad/var betydelsebärande, vad ledde fram till det önskade 
resultatet? Vad fungerade inte, och varför? 
 
Tiden och tillgänglighet av personal. 
Det som har varit den största skillnaden är att vi har haft resurser och möjlighet att möta 
individen dess egen nivå. Kunna bistå deltagare med hjälp att få struktur i livet och organisera 
upp vardagen. Synliggöra deltagarnas trösklar/hinder och hjälpa dem att ta sig förbi dessa. 
Tillsammans hitta mål i livet och saker att sträva efter. Hjälpa dem att få kontroll över sitt 
egna liv – Empowerment.  
 

Studier

43%

Arbete / 

Praktik

17%

FK / AF

3%

AME

14%

Avbrutit

23%

Resultat juni 2015-maj 2018- 35 deltagare

Studier

Arbete / Praktik

FK / AF

AME

Avbrutit



 
Slutrapport Storfors kommun 

 
 

19 
 

Det tog tid att få verksamheten känd för handläggare hos blivande samverkanspartners såsom 
AF och FK vilket gjorde att inströmningen av deltagare därifrån dröjde till en början.  
 
 
Vad innebär resultatet för unga i er kommun? 
 
Resultatet har lett till att färre ungdomar lever i utanförskap samt att ungdomsarbetslösheten 
har minskat. Att fler ungdomar har börjat studera och börjat i praktik eller arbete.  
 
Projektet bidrog till att synliggöra en del av kommunens invånare som tidigare inte tillhörde 
någon myndighet vilket gjorde att fler blev inskrivna hos Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan. Det kan möjligen vara en bidragande faktor till att procenten steg i början.  

 
 
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?  
 
Det har deltagit 35 individer i projektet. 18 kvinnor och 17 män. Ett fåtal ungdomar som inte 
kunnat vara inskrivna i projektet på grund av ålder eller tillhörighet (t.ex. skolan) har under 
några tillfällen deltagit i projektets aktiviteter.  
 

 
Hur många ungdomar (unika individer) har haft praktik under projekttiden?  
 
4 kvinnor och 11 män har haft praktik under projektperioden. En av männen har fått 
anställning efter praktikperioden.  
 
 
Hur många ungdomar (unika individer) har tagit del av en utbildningsinsats eller provat på 
studier under projekttiden?  
 
7 Kvinnor och 7 män har under projekttiden studerat. 1 kvinna och 2 män har under 
projektperioden läst in gymnasieämnen och nått behörighet till högre studier.  
 
 
Hur har arbetet i styrgruppen fungerat? Vad har varit bra och vad har varit mindre bra? Ge tips 
på förbättringsområden.  
 
Det har varit en gemensam styrgrupp för alla projekt inom Storfors under projektets sista år 
och på mötena har chefer med mandat deltagit samt representant från Arbetsförmedlingen. 
Detta har fungerat väldigt bra.  

 
Innan hade vi en mindre styrgrupp där deltagandet haltade. Under en period testade vi att ha 
en gemensam styrgrupp med Filipstad kommun vilket var bra för samarbetet mellan 
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kommunernas projekt, men som inte kändes tillräcklig i form av styrgrupp för Storfors 
kommun.  

 

 
Hur har den centrala organiseringen (projektkontoret) fungerat? Vad har varit bra och vad har 
varit mindre bra? Ge tips på förbättringsområden.  
 
Tillgängligheten har varit mycket god. Vi har känt ett stort stöd. Projektkoordinatorerna har 
bidragit med kunskaper, ett strukturerat arbetssätt, ett gott bemötande, superbra 
projektmentorer. Onödigt långa resor till projektledarträffarna – restiden. 

 
 
Hur har projektets arbetssätt/metoder, utbildningar och aktiviteter främjat jämställdhet, 
tillgänglighet och icke diskriminering?  
 
Skapa mer KASAM genom att göra livet mer begripligt, hanterbart och meningsfullt för 
deltagarna.  
Projektledare har haft tid att ägna sig åt att anpassa stödet efter deltagaren.  
Flera av dessa ungdomar har suttit hemma en längre tid, och har många sociala fobier. 
Att ha tid att möta ungdomen på dess egen nivå har varit avgörande. 
En del deltagare behöver mer stöttning än andra och det har varit en framgångsfaktor att 
kunna erbjuda detta stöd. 
Kunna erbjuda prova-på aktiviteter för deltagarna för att bredda deras perspektiv och hitta 
nya intresseområden.  
Blanda individuella- och gruppaktiviteter för att kunna möta alla och erbjuda stegförflyttning.  
 
En framgångsfaktor gällande tillgänglighet har även varit att möta deltagarna digitalt via 
Messenger, Facebook, Messenger och Snapchat. 
 
 

Uppföljning och utvärdering 
 

På vilket sätt har uppföljning och utvärdering varit ett stöd för ert projekts utveckling och 
resultat?  
 
Enkäterna gällande NDI har varit ett stort stöd för inventering av verksamheten, vilket har 
underlättat utvecklingsarbetet i projektet.  
 
Styrgruppsmötena och arbetsgruppsmötena har delvis fungerat som uppföljning vilket har 
varit till gagn för projektets utveckling och därigenom har resultaten förbättrats.  
 
Vi har haft en kontinuerlig dialog med deltagarna gällande projektets innehåll som också 
stärkt arbetet i projektet och på sikt resultatet. 
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Vid projektet slut har en utvärdering skickats till externa samarbetspartners; kommun, landsting 
och arbetsförmedling. 
Frågor och svar: 
 
Vad har varit positivt med projektet: 

- Gott bemötande med lyhördhet och flexibilitet av projektledaren. 
- Att fånga upp de individer som inte är i någon sysselsättning. 
- Projektledaren profession att se varje individs unika behov och förmågor. 
- Möjlighet att arbeta otraditionellt. 
- Att det har funnits ekonomiska medel till olika aktiviteter. 

 
Vad har varit negativet med projektet: 

- Att projektet i helhet inte implementeras i verksamheten. 
- Omsättning av projektpersonal. 
- Svårighet att attrahera de individerna som behöver det mest eftersom det är frivilligt. 

 
Viktigt inför fortsatt arbete: 

- Kunskapsöverföring. 
- Att det flexibla arbetssättet finns kvar. 

 

 

 

Beskriv hur ni arbetat med spridning och påverkansarbete till beslutsfattare, intressenter och 
andra. I vilka sammanhang har ni spridit resultat och erfarenheter? Till vilka? 
 
Vår lokaltidning (Freska Luften) har skrivit om projektet vi ett flertal tillfällen.  
Den lokala styrgruppen har blivit informerade om projektet. I styrgruppen sitter andra 
projekts projektledare, projektägare, enhetschefer verksamhetschef samt representant för 
AF.  
Deltagare har varit ute på bygden i praktik där de pratat gott om projektet. 
Presenterat projektet hos företag i kommun.  
Information om projektet har lyfts i nämnden vid flera tillfällen. 
Skola och värdfärdsutskottet har gjort besök i verksamheten. 
På Storfors kommuns hemsida har man hittat information om projektet.  
 
 

 
Vad har spridnings- och påverkansarbetet resulterat i?  
 
Det har resulterat i fler inskrivna individer till projektet. Andra myndigheter har 
uppmärksammat projektet i Storfors och har skickat deltagare till projektet. Politiker har blivit 
mer intresserade. Det har lett till ökad förståelse för vikten av att arbeta med denna 
målgrupp.  



 
Slutrapport Storfors kommun 

 
 

22 
 

Projektets, uppnådda resultat hitintills, har spridits via kommungemensam styrgrupp, vid 
AME-nätverksträffar, skolchefsträffar, KAA-nätverk och så vidare. Resultatet har bidragit till 
kännedom och intresse av projektet och dess metoder.  
Projektresultatet kommer bland annat delges kommunstyrelsen samt läggas upp på 
storfors.se med länk på kommunens Facebook.  
Kommunstyrelsen kommer att delges rapporten skriftligt med Komvuxrektor och AME-chef 
som föredragande om så efterfrågas. Rapporten kommer att finnas tillgänglig på kommunens 
hemsida under ”Näringsliv och arbete” samt ”Barn och utbildning” på kommunens 
Facebooksida kommer en nyhet att läggas upp med länk till hemsidan. Rapporten kommer på 
så vis vara tillgängliga för alla som är intresserade av att ta del av den.  
 
 

 

Leverans 
 

Beskriv vad ni levererar i form av färdiga och implementerade arbetssätt/metoder, funktioner, 
strukturer, rutiner, etc.  
 
Ett arbetssätt som bygger på relationer och tillit till den enskilde individen samt en 
välutvecklad samverkan mellan olika myndigheter/enheter/organisationer inom Storfors 
kommun. 
Arbetsmetoder och anpassat material. 
 
 
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. 
 
Implementeringsarbetet gällande Värmlands framtids arbetssätt har påbörjats för att passa in 
i den modell som Storfors kommun önskar bedriva i det fortsatta arbetet med målgruppen.  

 
 
Här kan ni också beskriva sådant ni sett behov av under projektets gång, men som inte rymts 
inom projektet, men som behöver tas omhand och åtgärdas för att fler unga ska komma åter i 
utbildning eller arbete. 
 
Att utveckla kommunala aktivitets arbete, KAA. Att arbeta proaktivt med att förebygga och 
utveckla en relation innan t.ex. avhopp från skolan. Kunna erbjuda fler aktiviteter till de 
individerna som valt att hoppa av skolan. Några hoppar av för att invänta ny start, nytt 
program till hösten. Skapa en bättre samverkan mellan gymnasieskolor i andra kommuner och 
Storfors kommun, -vad kan jag med min profession hjälpa er med?   

 



 
Slutrapport Storfors kommun 

 
 

23 
 

Implementering och användande av resultat 
 

Beskriv hur ert projektresultat helt eller delvis kommer användas i ordinarie verksamhet och i 

befintliga strukturer.  

Komvux kommer att ha stödlärare fortsatt tillgänglig, för elever med särskilt behov av stöd, 

efter projekttiden.  

AME driver i dag ett Finsam-projekt ”Drivkraften” som riktar sig till personer särskilt långt från 

arbetsmarknaden och som är i särskilt behov av samverkan mellan arbetsmarknadens parter, 

landsting och Försäkringskassa. Personer med psykisk ohälsa är en av projektets prioriterade 

grupper. Flera av Värmlands Framtids deltagare har skrivits in i Drivkrafts-projektet.   

Gemensamt för ovanstående aktiviteter kommer att vara lösningsfokuserat arbetssätt med 

individen i centrum där allt arbete påbörjas utifrån var individen befinner sig. Fokus kommer 

att ligga vid stegförflyttning och en modell för att mäta dessa har tagits fram i projekt 

Drivkraften. 

Ungdomar i kommunen som har psykisk ohälsa kommer att ”fångas upp” enligt befintliga 

strukturer och projekt i kommunens regi dvs. socialtjänsten, AF, Försäkringskassan med stöd 

av ”första linjen” BUP, Nyckeln, vuxen psyk. För de ungdomar som är i behov av hjälp och 

önskar hjälp men inte har förmågan att be om det kommer en uppsökande verksamhet 

kommer att bedrivas inom ramen av KAA. Hjälp och stöd kommer att erbjudas via 

socialtjänsten, Af och AME 

 

 

Tack vare att projektledaren haft möjlighet att använda ett arbetssätt som givit deltagarna 

individuellt stöd samt den tid som varje enskild individ haft ett behov av.  Det har i sin tur 

resulterat i att samtliga deltagare i Värmlands Framtid Storfors idag deltar i annan verksamhet 

och har således inte hamnat ”mellan stolarna” vid projektets avslut.  

 

Tjänsteutlåtande är lämnat till Storfors kommunstyrelse för beslut för hur delar av Värmlands 

Framtid ska implementeras i Komvux och AME’s ordinarie verksamhet. Tanken är att en 

ungdomshandläggare ska anställas för att jobba specifikt med ungdomsgruppen i kommunen. 

Förslag till beslut presenteras nedan: 

• Handleda alla personer på AME under 25 år  

• Arbeta i NÄRA samverkan med AF’s ungdomshandläggare  

• Arbete utifrån det Kommunala Aktivitets Ansvaret (KAA) 

• Ansvara för kommunens feriejobb 

• Volontärtjänst, utbyten och kompetensutveckling 

• Sammankallande för Delegationen unga mot arbete (DUA) 
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Om implementering uteblir - beskriv varför? Hur har ni arbetat för att resultaten att tas om 

hand?  

 

Om verksamhet enligt ovan uteblir pga. politiskt beslut kommer delar av arbetssätt att 

implementeras i Komvux och AMEs ordinarier verksamheter med befintlig personal. 

Samverkan kring målgruppen kommer att ske, Storfors kommun, Arbetsförmedling, 

Försäkringskassan och Landsting enligt befintliga strukturer.  

 

 

Kommentarer och tips 
 

Vilka tips vill ni delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför?  

 

Tre viktiga saker som vi har upptäckt under resans gång är analys/projektplan, styrgrupp och 

implementering. Att göra en välarbetad analys och en projektplan tar ofta tid men är oerhört 

värdefullt för att ha en fast bas att stå på. Denna projektplan behöver också följas upp med 

jämna mellanrum för att se om arbetet man gör leder åt rätt håll eller om man behöver 

revidera den ursprungliga planen. Detta arbete hade kunnat göras mer grundligt i detta 

delprojekt. Styrgruppsarbetet till en början bestod mest av redovisning av vad projektet hade 

gjort istället för ett utvecklande arbete framåt. Detta rättades till efterhand och den slutgiltiga 

styrgruppen där alla kommunens projekt samlades fungerade väldigt väl. I en liten kommun är 

detta att föredra för att kunna samla alla kompetenser på samma ställe och kunna samverka 

över projektgränserna. Implementeringen hade detta delprojekt behövt arbeta mer och 

tydligare med direkt från starten av projektet. Kanske haltade detta arbete något på grund av 

organisatoriska skäl där projektägaren först bytte organisation och senare blev ersatt av en ny 

projektägare.  

Samverkan internt mellan organisationerna i kommunen har fungerat tillfredsställande. 

Projektledarna har haft stor hjälp av många andra i kommunen där man kunnat lösa frågor 

om lokaler med mera och fått stöttning på ett enkelt och smidigt sätt. Detta har underlättat 

arbetet i delprojektet och bidragit starkt till det lyckade resultatet.  

 

Den externa samverkan med Landstinget i form av projektet Nyckeln och Arbetsförmedlingen 

har varit god. Flexibiliteten i att besöka varandras arenor och snabba kontaktvägar har 

bidragit till att deltagare fått hjälp utan onödigt långa väntetider.  
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Kontakt och underskrift 
 

 

Kontaktperson för ytterligare information: 
 

Anders Johannesson, tfn: 0550-652 09, mail: anders.johannesson@storfors.se 

 
 

Underskrift projektansvarig/projektledare: 

 

Datum: 2018-06-29        Ort: Storfors 

 

   

Namnteckning 
 

Anders Johannesson                                      Emma-Lill Zetterlund 

Namnförtydligande 
 


