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Sammanfattning  
 

Värmland Tillsammans har bedrivits i Säffle kommun under perioden 2018-2020. Projektet 

har arbetat med målgruppen utrikes födda kvinnor och män som står särskilt långt från 

arbetsmarknaden och syftade till att individerna skulle närma sig arbetsmarknaden alternativt 

börja studera eller arbeta. 

Inom enheten för försörjningsstöd och integration fanns en växande grupp utrikesfödda 

personer med ohälsa. Dessa riskerade att få ett långvarigt försörjningsstöd om det inte redan 

hade det. Individerna bedömdes vara i mer behov av stöd och hjälp än vad den nuvarande 

organisationen kunde erbjuda. Dessa personer är ofta utskriva från Arbetsförmedlingen då de 

inte bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande på grund av svagt språk, psykisk eller fysisk 

ohälsa. För flertalet individer sammanfaller samtliga av de tre komponenterna. Vidare har de 

haft svårt att ta till sig samhällets generella insatser såsom SFI eller övriga insatser inom 

etableringstiden vilket leder till ett utanförskap. Många saknar en högre utbildning än 

grundskola från hemlandet. 

De övergripande lokala målen var för Säffle: 

- Alla deltagare i projektet ska ha uppnått en positiv språklig utveckling. 
- Alla deltagare i projektet ska ha samordnade och effektiva insatser samt långsiktigt 

hållbar försörjning. 
- Alla deltagare ska ha en förbättrad hälsa. 

 

Under projektet har det varit 30 deltagare 20 kvinnor samt 10 män.  

11 stycken har avslutats mot studier, 11 stycken är fortfarande kvar på 

arbetsmarknadensenheten för vidare planering. Fyra stycken blev åter inskrivna på 

arbetsförmedlingen, en person har flyttat en person har blivit sjukskriven, en person gick till 

föräldraledighet. En deltagare skrevs in i ett annat projekt.  

De främsta bärande framgångsfaktorerna för projektet har varit arbetssättet mellan 

projektledare/projektmedarbetare och deltagare, flexibiliteten i verksamheten och 

arbetssätten.  

Under projekttiden har det skapats en ny insatsverksamhet inom arbetsmarknadsenheten 

som fått namnet Kunskapscenter. Vi har implementerat de olika arbetssätt och metoder som 

har stor betydelse. Det är insatser som svenska, hälsa, ekonomi, data, 

arbetsmarknadskunskap samt öppet hus för kommunmedborgare som har behov av stöd. 

Denna verksamhet ledde till behov av nyanställning, denna tjänst är nu tillsatt på 

Kunskapscenter. 

Projektägare: Sanna Bertilsson 

Projektledare: Camilla Johansson 



 
 

 

 

Projektidé och förväntade resultat  

 

Bakgrund  
 
När projektet startade var kostnaden för försörjningsstöd inom Säffle kommun under 2017, 
17 667 tkr och beräknades ligga på 20 565 tkr 2018. Detta innebar att 374 hushåll uppehöll 
försörjningsstöd i Säffle Kommun. 
Försörjningsstödet hade kommit att förändras från att ha varit en kortsiktig lösning till att 
fungera som långsiktig regelbunden inkomst för allt fler. Denna utveckling skedde inte bara i 
Säffle utan är ett växande nationellt problem. Striktare tolkningar inom statliga myndigheter 
såsom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan gjorde också att allt fler personer förlorade 
sin ersättning från staten och tvingades söka sig till försörjningsstöd vilket ledde till en 
konstant ökning av kommunens kostnader för försörjningsstödet. För den enskilde individen 
och dess familj ger ett långvarigt försörjningsstöd negativa konsekvenser i form av växande 
fattigdom och social utsatthet. 
Säffle kommun har under en lång tid haft ett stort inflöde av utrikesfödda. Detta har skett samtidigt 

som Säffle förlorat många arbetstillfällen inom industrin och sett en ökad utflyttning av högutbildade 

ut- och inrikes födda personer. Enligt Arbetsmarknadsenheten fanns det en god vilja hos många 

arbetsgivare, inte minst de kommunala, att ta emot utrikesfödda som var i behov av praktik för att 

kunna närma sig arbetsmarknaden. Efterfrågan efter dessa platser är hög vilket gör att personer med 

ohälsa eller annan problematik lätt faller utanför dessa insatser som syftar till att korta vägen till 

egen försörjning. I Säffle fanns ett upparbetat samarbetsforum den så kallade handläggargruppen. 

Där möts socialtjänst, socialpsykiatri/LSS, Arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen, Sjukvården 

och Försäkringskassan för att lyfta ärenden som berör fler aktörer kring individerna i fråga. Värmland 

tillsammans hade som ett av sina mål att verka för att detta samarbete skulle kunna utvecklas och 

förbättras. Delvis genom att förankra och motivera den enskilde att delta och följa den samordnade 

planeringen men också genom att stödja deltagare i kontakten med de olika aktörerna. 

 

Projektets huvudproblem  
 

Inom enheten för försörjningsstöd och integration fanns en växande grupp utrikesfödda 

personer med ohälsa som gick på ett långvarigt försörjningsstöd. Dessa personer bedömdes 

vara i mer behov av stöd och hjälp än vad den nuvarande organisationen kunde erbjuda. 

Dessa personer är ofta utskriva från Arbetsförmedlingen då de inte bedöms stå till 

arbetsmarknadens förfogande på grund av svagt språk eller ohälsa.  

 

 

 



 
 

 

 

Vidare har de haft svårt att ta till sig samhällets generella insatser såsom SFI eller övriga 

insatser inom etableringstiden vilket leder till ett utanförskap. Många saknar även en högre 

utbildning från hemlandet. 

Fyra lokala huvudproblem i Säffle var: ”Svagt språk och låg utbildning”, ”Rätt insatser och 

samverkan saknas” och ”Diffus ohälsa”. Vidare framhölls ”Kultur, normer och strukturer som 

inte gynnar integration (hos individen och i majoritetssamhället)” som en del av 

huvudproblem. 

 

Projektets övergripande huvudmål 

Utrikes födda kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden. Att genom olika 

insatser få dessa att närma sig arbetsmarknaden alternativt utbildning. 

 

Mål 

De övergripande lokala målen för Säffle var: 

 Alla deltagare i projektet ska ha uppnått en positiv språklig utveckling 

 Alla deltagare i projektet ska ha samordnade och effektiva insatser samt långsiktigt 

hållbar försörjning 

 Alla deltagare ska ha en förbättrad hälsa 

 

Resultat på långsikt i projektet är att: 

 Deltagarna har fått ökad anställningsbarhet 

 Minskat utanförskap och marginalisering. Fått bättre förutsättningar för delaktighet 

och inkludering i samhället 

 Deltagarna har fått bättre förutsättningar och behörighet för att söka studier 

  Bättre samordning och rutiner på projektnivå 

 Projektet har utvecklat ett hållbart arbetssätt/metod som motverkar diskriminering, 

främjar samt säkerställer rättigheter och möjligheter i arbetet med målgruppen. 

 



 
 

 

 

 

Målgrupp 
 

1) Personer som varit beroende av försörjningsstöd under en längre tid; 

2) Personer som har en uppfattad ohälsa inkl. diffus ohälsa (med eller utan sjukskrivning); 

3) Personer med barn ska prioriteras då situationen även påverkar dem; 

 4) Personer som har provat någon annan ordinarie insats, som inte lett till långsiktigt arbete 

eller utbildning. 

Säffle kommun har valt att prioritera dessa grupper för att försöka minska antalet personer på 

långvarigt försörjningsstöd, ge ett utökat stöd till personer med uppfattad psykisk eller fysisk 

ohälsa, minska den sekundära påverkan på de barn som växer upp i familjer med långvarigt 

försörjningsstöd samt tillhandahålla ett stöd till de individer som inte till fullo har kunnat 

tillgodogöra sig andra insatser 

 

 



 
 

 

 

Under hela projekttiden i Värmland tillsammans Säffle har det varit markant fler kvinnor än 

män i projektet. 

Under projektettiden har det varit 30 deltagare 20 kvinnor samt 10 män. 

 

 

Figur 1 Antal kvinnor och män under tiden 2018-2020 i projektet Värmland tillsammans i Säffle. 

 

Horisontella principer i arbetet med deltagarna 

Värmland tillsammans i Säffle skulle inkludera jämställdhet genom att synliggöra deltagarna 

utifrån kön samt genom att uppmärksamma att ojämställdhet drabbar kvinnor och män på 

olika sätt. Detta skulle synas i hur aktiviteterna utformades samt i hur individernas motivation, 

deltagande och hinder kunde komma att skiljas åt. 

Gällande tillgänglighet delades detta upp i; 

a) kunskap och kännedom om uteslutande strukturer och normer. 

b) praktiska frågor såsom språk, lokal, tid och miljö för att kunna delta och tillgodogöra sig 

projektets insatser. 

Språkstöd eller tolk användes vid behov även flexibilitet kring var och när en deltagare kunde 

träffa projektledare skulle finnas i syfte att tillgängliggöra projektet 

Inom Värmland tillsammans fokuserades arbetet med anti-diskriminering på normkritik, 

belysandet av privilegier, makt och fördomar om och i målgruppen. Dessa områden var 

levande i mötet med alla deltagare och i all information, skriftlig som muntlig samt 

genomsyrade hela arbetet i projektet. 

 



 
 

 

 

Arbetssätt/Metod 
 

Under två år var Individ och familjeomsorgsavdelningen projektägare och aktiviteter utfördes 

till viss del på Mittpunkt i Säffle samt genom individuella möten i socialkontorets lokaler. 

Från och med 201911 när arbetsmarknadsenheten tog över som projektägare blev 

mötesplatsen där aktiviteter utfördes (som nu heter kunskapscenter). Individuella möten 

förlades på Arbetsmarknadsenheten. 

 

Horisontella principer i arbetssätt med deltagarna 

Redan från start i projektet har syftet varit att ha ett horisontellt förhållningssätt. Våra 

deltagare skulle ges samma möjlighet oavsett kön, ålder eller etnicitet. Eventuella 

könsindelade grupper har setts över för att klargöra vilket syfte som fanns med dessa och om 

de skulle kvarstå. Överlag har det varit könsneutrala verksamheter. 

Alla aktiviteter har varit öppna för samtliga deltagare oavsett kön och bakgrund. Jämställdhet, 

tillgänglighet och ickediskriminering är principer vi haft som utgångspunkt 

Som projektledare och personal har det varit viktigt att bemöta alla individer likvärdigt under 

relationsskapande förutsättningar och att anpassningar gjordes när behov uppstod. 

Mötesplatsen (Kunskapscenter) vände sig tidigare enbart till utrikesfödda kvinnor. Det blev 

under projekttidens gång en plats för alla deltagare oavsett kön, ålder eller etnicitet.  

Verksamheten har säkerställts så att den varit tillgänglig utifrån olika behov.  Transport till och 

från aktiviteter är ett exempel på detta. Det har funnits hiss eller ramp i de lokaler vi använt. 

Arbetet har varit flexibelt utifrån tider, hembesök och gruppträffar. 

Aktiviteterna har varit individanpassade i den mån som deltagare haft behov av det. Personal 

som är flerspråkig har funnits på plats. Pedagoger i projektet har arbetat med språkutveckling. 

Deltagarna har delats in i grupper utifrån språkkunskaper och språkträning har bland annat 

genomförts med hjälp av olika teman.  

Genom dialog och öppenhet har projektpersonal visat förståelse och lyssnat. Alla har blivit 

hörda, lyssnande på och fått tagit plats. Personalen har varit medveten om kulturskillnader 

och arbetat för att möta dessa med respekt. 

 

 



 
 

 

 

Metoder som använts: 

Motivation 
 
Vi upplevde att många av individerna var skeptiska till att ingå i projektet då de hade svårt att 

se nyttan med det. Många såg det som ännu en aktivitet som inte skulle leda dem framåt.  

Vi som projektledare/medarbetare har lagt mycket tid på att inspirera och bemöta 

individerna. De har fått förklarat för sig att deltagandet i projektet byggde på frivillighet och 

att individen själv är med och skapar sin planering. 

Gruppaktiviteter har generellt varit ett bra sätt att skapa motivation och skapa samhörighet 

som ett komplement till den individuella coachingen.  

 

Coaching   
 
Vi har haft samtal utan tolk men vid behov har projektledare haft hjälp av sina medarbetare 

som är flerspråkiga. Detta för att deltagaren skall förstå vad som sägs och att det inte skall bli 

missuppfattningar. I de coachande samtalen som ges individuellt får individen möjlighet att få 

feedback på sina framsteg samt ge en återkoppling på sina egna upplevelser. I de coachande 

samtalen får individen känna sig sedd och lyssnad på utan intryck från andra deltagare. 

 
Kartläggning  
 
Kartläggningen påbörjades i anslutning till att en individ skrevs in i projektet. Kartläggningen 

sker under tid för att den ska ge en så korrekt bild som möjligt av individens bakgrund. 

Vartefter man arbetar med en individ framkommer det allt som oftast fler delar i 

kartläggningen som kräver tillit mellan individ och coach. Detta gör att kartläggningen är och 

bör vara ett levande dokument för att få all relevant information som behövs kring en individ. 

 
Fokus på individens behov  
 
Insatserna utgick alltid utifrån individens behov något som framkom under 

kartläggningsarbetet. Utifrån det fick individen tillgång till de insatser som coach och individ 

ansåg relevanta inom ramen för projektet.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Aktiviteter som genomförts: 
 

Språkinsatser  

 
Många av deltagarna hade svaga kunskaper i svenska språket, de hade inte kunnat tillgodose 

sig SFI undervisningen på rätt sätt. En av insatserna vi bedrivit har varit att träna på ”lättare” 

svenska.  

 

Vi har då berört vardagligt språk för att skapa en meningsfullhet för de som deltagit. 

Projektmedarbetarna har använt sig av material framtaget av pedagoger samt bilder för att på 

ett så ”enkelt” sätt som möjligt få igång inlärningen av språket.  

En gång i veckan har en pedagog från projektet varit inkopplad i gruppen för att stötta i 

undervisningen. Under hösten har även en speciallärare från Säffle lärcenter varit delaktig vid 

behov. Resultatet av denna insats har varit att ett par stycken deltagare återupptagit sina SFI 

studier. 

Covid 19 gjorde det nödvändigt att hitta nya vägar i vårt arbetssätt med lärprocessen. 

Projektmedarbetarna har undervisat digitalt, det har gått över förväntan och inte bara stärkt 

språket utan även deltagarnas digitala kunskaper. 

Ett par gånger i veckan har delar ur gruppen tillsammans med projektmedarbetare varit på 

Vision Bylunda för att där ges möjlighet att använda språket i grupp med andra utanför 

verksamheten. Där har deltagarna även getts möjlighet att utöka sina sociala nätverk. 

 

Hälsoinsatser 
 
I samarbete med Friskvården i Värmland har det vid två olika tillfällen varit undervisning 

genom så kallade hälsosamtal i gruppen av deltagare. Det har funnits möjlighet till gratis 

hälsoundersökning hos friskvården i Värmland för deltagarna i projektet. Utöver det har 

asylsköterskan som varit knuten till projektet haft ”hälsodagar” för kvinnogruppen.  

Projektledare har praktiskt stöttat deltagare i kontakt med sjukvården genom tidsbokningar 

hos vårdcentralen i Säffle och folktandvården samt vid läkarbesök.  

I kombination med fysisk aktivitet har vi även haft föreläsningar om stress, hälsa, motion, 

motivation och sömn. De fysiska aktivisterna har vi förstärkt genom att köpa in diverse 

enklare gymredskap som varit tänka att visa för deltagarna att det är lätt att träna utan att 

besöka ett regelrätt gym. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Dataundervisning 

Då den målgrupp vi arbetat med många gånger inte är vana vid att använda digitala redskap 

så skapade vi en datakurs. Där har deltagarna fått lära sig grunderna för att kunna använda  

enklare program att söka på internet samt hur man hanterar bank ID. Det stärker individerna í 

vägen mot ett självständigare liv att kunna ta del av vår digitala omvärld. 

 

Ekonomismart 
 
Skuldrådgivare från Säffle kommun har varit i gruppen och föreläst om hushållsekonomi. Hur 
man betalar räkningar vad skatt är och vad man ska göra om man har skulder.  

För individer som hade behov av individuell hjälp bokade hon enskilda möten. Denna insats 
skapades utifrån deltagarnas behov då det vid flertalet tillfällen visade sig att det var ett flertal 
som inte visste hur man gick tillväga för att betala sina räkningar.  

 

Föräldraskap i Sverige – om att vara förälder i nytt land 

Kursens mål var att stärka familjer den var uppdelad i sex avsnitt. 
 

1. Familj i Sverige-om Sveriges samhälle och barnens fritid 

2. Skolan -hur kan förälder stödja barnen i förskola/skola. Behandlas flickor/pojkar lika ? 

3. Hälsa och sjukvård- om att må bra som familj om någon blir sjuk 

4. Föräldrars rättigheter och skyldigheter- vilket stöd kan du som förälder få, om 

kommunikation, gränssättning och barns rättigheter 

5. Att vara förälder till en tonåring- diskuterar fritid och relationer i tonåren och även 

droger, tobak och kriminalitet 

6. Föräldraskap och arbetslivet- vad förväntas av dig som yrkesarbetande ? Hur 

kombinerar vi familjeliv och arbetsliv 

 

Öppet hus 
 
En dag i veckan har det varit öppet hus för alla medborgare i Säffle som behövde hjälp med 
att kontakta sjukvården, söka jobb eller bara att ha någon att prata med. Detta är något som 
behövdes eftersom Mittpunkt Säffle (en insats som tidigare fanns som en form av 
medborgarkontor för nyanlända i Säffle). Denna insats är nu implementerad i ordinarie 
verksamhet.  

 

 



 
 

 

 

Arbetsmarknadskunskap 

Denna utbildning pågick under 8 veckor och ska ge deltagare som kommit närmare arbetslivet 

stöd i arbetssökandet.  

Kursens innehåll: 

1. Profil arbetsförmedlingen 

2. CV 

3. Personligt brev 

4. Skriva CV och personligt brev 

5. Vart hittar man jobb och hur söker man  

6. Rättigheter och skyldigheter, jämställdhet och diskriminering 

7. Intervjuträning 

8. Yrken och framtid 

 

 

Samverkan/samarbetspartner 

 Region Värmland med asylsköterska som vi kunnat ringa och få rådgivning förklaring 

av journaler samt hjälpt att boka tider. 

 Säffle Lärcenter med att få stöd/tips i språk undervisning  

 Arbetsmarknadsenhetens coacher. Genom att kunna få konsultation vid 

individärenden och tips och idéer hur man skall utveckla verksamheten. 

 Finsam har varit en part om man behöver konsultera individärenden genom 

handläggargruppen. 

 Vision Bylunda, genom att kunna vara där med deltagare så att de får en social arena, 

där de träffar andra människor efter att de inte är kvar i projektet 

  



 
 

 

 

Projektets resultat, mål och indikatorer  
 

Mål: 

De övergripande lokala målen för Säffle är: 

- Alla deltagare i projektet ska ha uppnått en positiv språklig utveckling. 
 

- Alla deltagare i projektet ska ha samordnade och effektiva insatser samt långsiktigt 
hållbar försörjning. 

 
- Alla deltagare ska ha en förbättrad hälsa. 

 

 



 
 

 

 

Förändringar under projekttiden 

Under de tre åren projektet löpt har det skett en del förändringar av betydelse. De första två 

åren var Individ och familjeomsorgsavdelningen projektägare. Under den tiden var det två 

olika projektledare som utgick från socialkontoret samt Mittpunkt Säffle för möten med 

deltagare. Arbetsmarknadsenheten var då en del av projektet genom att erbjuda insatser på 

det som då hette mötesplatsen.  

I november 2019 tog arbetsmarknadsenheten över som projektägare. Då den föregående 

projektledaren hade valt att byta tjänst anställdes en ny projektledare. All verksamhet i 

projektet har sedan dess utgått från arbetsmarknadsenheten. 

 

Kvalitativa resultat 

De kvalitativa resultaten som Värmland tillsammans i Säffle ser är ett ökat välmående hos 

deltagarna. Deras språkkunskaper har blivit bättre och deras motivation för studier har väckts.  

Kunskaperna kring Sverige och hur det svenska samhället fungerar har förbättras. 

Sammantaget påvisar de resultaten att insatserna har haft önskad effekt.  

När Arbetsmarknadsenheten tog över projektet har projektledare och projektmedarbetare 

jobbat tätt tillsammans vilket lett till att deltagarna fått kontinuitet. Genom att träffa samma 

personer har relationer skapats, detta underlättar förtroendet mellan projektpersonal och 

deltagare. 

Genom aktivt bemötande har varje person känt sig sedd och lyssnad till. Individuella 

genomförandeplaner har revideras regelbundet utifrån utveckling, motivation och behov 

tillsammans med  projektledare/medarbetare. Omfattning och typ av aktivitet kan således ha 

skiftat mellan olika deltagare i projektet.  

Vi har valt att fokusera på individen men har även lagt stor vikt vid att skapa aktiviteter i 

grupp. Detta för att personer i gruppen ska kunna inspirera och stötta varandra inom 

projektet. Gruppaktiviteterna har stärkt individens känsla av samhörighet och förståelse för 

att man inte är ensam i den situation man befinner sig i. 

Genom att flertalet deltagare har stärkts i det svenska språket klarar de av sin vardag på ett 

bättre sätt. Detta medför att de utöver att de närmar sig arbetsmarknaden även kan få en 

känsla av självständighet som direkt ger en betydligt starkare självkänsla. Detta resultat ger 

många positiva ringar på vattnet.  De olika möjligheterna att träna svenska i projektet har varit 

av stor vikt. Utöver att klara sig i vardagen behövs språket för att komma vidare i studier, 

kunna ta en praktik eller arbete. . Då många av deltagarna helt saknar arbetslivserfarenhet har 

studier och motivationen att studera varit en stor del av coachningens syfte i projektet. 

 



 
 

 

 

Tyvärr har Covid 19 påverkat deltagarnas möjligheter att kunna kombinera undervisning i 

språket och samtidigt ha praktik. Positivt är dock att ett par av deltagarna kunnat återuppta 

sina SFI studier igen 

Några deltagare har gjort framsteg och blivit återinskrivna på arbetsförmedlingen och ges då 

möjlighet att ta del av olika arbetsmarknadsinsatser som gör att de tar ett kliv mot 

arbetsmarknaden.  

Genom studiebesök hos olika arbetsgivare har deltagarna fått en större inblick i olika yrken 

och vad som krävs för att få anställning inom dem  

Deltagare har fått en förbättrad hälsa genom att vara med i friskvårdsaktiviteter och av det 

mår man bättre fysiskt och psykiskt.  

På organisationsnivå har Värmland tillsammans i Säffle resulterat i en ny insats verksamhet i 

form av kunskapscenter. En ny person har anställts på heltid då det blivit tydligt att behovet 

för den typen av insatser ökar hos våra kommuninvånare. Projektledaren har fått en fast 

anställning på arbetsmarknadsenheten för at kunna fortsätta sitt arbete med målgruppen 

från IFO och kunna fortsätta att utveckla arbetet med kunskapscenter.  

Ett samarbete med Röda Korset samt Vision Bylunda har skapats under projekttiden och är nu 

befäst. 

Ytterligare ett resultat är förståelsen i kommunen att man måste ha realistiska förväntningar 

på individer. Att de med rätt insatser fortsatt kan komma att vara i behov av försörjningsstöd 

eller försörjning från annan myndighet men att det psykiska måendet genom sociala 

sammanhang förbättras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Kvantitativa Resultat 

Under den totala projekttiden 2018-2020 var målet för Värmland tillsammans i Säffle att ha 

20 deltagare. 

När projektet avslutades har vi jobbat med 30 st. deltagare. Som bilden nedanför visar har det 

varit en markant övervikt av kvinnor.  

 

 
Figur 1 Visar att 20 av 30 deltagare ( 72% ) var kvinnor och 9 av 30 ( 28% ) var män. Det speglar inflödet som vi får in till 
arbetsmarknadsenheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Den statistiska redovisningen över deltagarnas avslutningsorsaker sammanfattningsvis över 

hela projekttiden fördelas enligt följande:  

11 stycken har gått till studier fyra stycken har blivit inskrivna på arbetsförmedlingen med 

aktivitet där. En person har flyttat, en person har fått sjukskrivning. 11 stycken har 

fortfarande aktiviteter på arbetsmarknadsenheten. 1 person är föräldraledig och en person 

har stegförflyttats till ett annat projekt. 

 

 
Figur 2 Resultat efter avslutat projekt  

 
Figur 3 Deltagare som är kvar på arbetsmarknadsenheten som behöver mer stöd. 



 
 

 

 

 

 

Figur 4 Fördelning kön mot studier efter avslutat projektet

Figur5 Fördelning män och kvinnor som skrivs in på arbetsförmedlingen 

 

 

 

 



 
 

 

 

Svårigheter i Projektet 

Ett mål var att deltagarna i projektet ska ha samordnade och effektiva insatser samt 

långsiktigt hållbar försörjning 

Det har varit svårt att få en långsiktig samordning och få med sig vården i projektet. Kontakten 

med asylsköterskan blev aldrig kontinuerlig eftersom hen hade andra arbetsuppgifter och 

sedermera slutade i projektet. Någon ny asylsköterska blev inte tillsatt. 

Projektägare samt medarbetare från arbetsmarknadsenheten har haft möten med 

Regionchefen i Säffle för att upparbeta ett samarbete. Detta är en process som fortgår. 

Covis 19 har som tidigare beskrivits försvårat för deltagarna att få praktisk erfarenhet. 

Målgruppen som tidigare stod långt från arbetsmarknaden har förskjutits ytterligare en bit 

bort från densamma. Detta är en bidragande orsak att vi inte fått ut deltagare i arbete. 

 

Projektets främjande jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering 
 

Projektets aktiviteter och arbetssätt har främjat jämställdhet, tillgänglighet och icke 

diskriminering genom att vi som arbetat som projektledare och medarbetare kontinuerligt 

fått ett ökat medvetande kring dessa frågor. 

Vår upplevelse är att deltagarna genom insatserna stärkts som personer under resans gång 

och själva blivit aktiva i att påverka sin tillvaro. Deltagandet i projektet har hela perioden 

byggt på frivillighet. 

Arbetssätt att de aktiviteter och insatser som anordnas har kunnat erbjudas alla oavsett kön, 

ålder och etnicitet. 

Projektet har haft individanpassade flexibla lösningar för att deltagare ska närma sig studier 

eller arbete samt känna en ökad samhällsgemenskap och social inkludering. Genom en 

förbättrad samverkan verka för att göra insatser mer effektiva och tillgängliga för fler 

individer. 

 

Arbetet i och med styrgruppen och projektkontoret 

Vid styrgruppsmötena har vi pratat om vad som händer i projektet och vad vi arbetat med. 

Vad som fungerat bra och vad vi mött för svårigheter. Det har varit variation på engagemang 

vid styrgruppsmöten.  

Projektägare har tagit med vad som pågår i projektet till andra samverkansform.  

 

 



 
 

 

 

Styrgruppen kommer inte att finnas kvar efter projektet . Det som man känner har saknats i 

styrgruppen är någon från vården, de är en stor aktör mot dessa individer. 

 

Våra projektledardagar har varit värdefulla i syfte att kunna få input och bekräftelse att det 

man gör är bra och vad man kan förbättra. Projektkoordinatorerna har varit närvarande i 

projektet och man har alltid kunnat bolla idéer och tankar. 

 

 

Påbörjat arbete som inte är klart 

Detta är en modell hur Arbetsmarknadsenheten och Säffle Lärcenter tillsammans ska jobba 
med en individ som är inskriven på SFI. Om det uppstår problem med en elev till exempel 
svårighet att fokusera, ta till sig språket eller annan påverkan som gör att studierna inte 
fungerar, då kan medarbetare på Arbetsmarknadsenheten coacha individen. Detta arbetssätt 
är inte klart ännu utan har bara provats med en deltagare. 
 

 

 

Ett annat samarbete som skapas i slutet av projektet är samarbete med Erikshjälpen. Tanken 

är att Arbetsmarknadsenheten ska kunna placera deltagare för att göra arbetsprövning för att 

kunna se vad deltagaren klarar och inte klarar av. Tanken är att ha igång 1-5 deltagare 

samtidigt. 

 



 
 

 

 

Kommunikation, spridning och påverkansarbete  
 

Projektägare har haft regelbundna dragningar för barn och utbildningsförvaltningen i Säffle 

samt för andra förvaltningar. Medarbetare inom arbetsmarknadsenheten har lyft arbetet med 

den politiska ledningen inom kommunen för att belysa vikten av att det finns 

utbildningsinsatser på flera nivåer för medborgarna att tillgå. Vid träffar med andra aktörer 

som berör målgruppen har arbetsmarknadsenhetens personal berättat om det arbete som 

pågått i Värmland Tillsammans. 

Projektresultat har förts vidare vid projektledarträffar genom erfarenhetsutbyte med de 

andra kommunerna i Värmlands tillsammans.  

 

Uppföljning och utvärdering  
 

Projektledare har fått bra stöd av externa utvärderare löpande under projektperioden. Det 

har varit av stort värde att få feedback och ha givande samtal som hjälpt till att styra projektet 

i rätt riktning. 

På våra styrgruppsmöten har vi talat om de framgångsfaktorer vi sett och vad som fungerat 

bra respektive mindre bra. Ett nära samarbetet med projektägare har bidragit till ett bra 

arbetsklimat som har underlättat under projekttidens gång. 

Uppföljning och utvärdering har gett ett kvitto på att det vi har arbetat med. 

 

Användande av resultat/Implementering 
 

De arbetssätt som skapats inom ramen för projektet och som visat ha en god effekt för 

målgruppen och organisationen kommer att implementeras i ordinarie verksamhet 

Projektledare har arbetat med implementeringen och utvecklat en ny insatsverksamhet på 

Arbetsmarknadsenheten som fått namnet kunskapscenter. Det som blivit implementerat är 

insatser som svenska, hälsa, ekonomi, data, arbetsmarknadskunskap samt öppet hus.  

Resultatet kommer även att delges den politiska ledningen för att de ska få en riktning när de 

fattar beslut inom utbildningsfrågor. 

 



 
 

 

 

Kommentarer och tips  
 

När man startar ett projekt är det viktigt att det finns en förankring inom organisationen som 

äger det. För att bibehålla effekten av ett projekt är det en fördel att det drivs i den ordinarie 

verksamheten i så stor utsträckning som möjligt. Detta förenklar implementering och ökar 

chanserna att kunskaper, metoder och erfarenheter stannar kvar i organisationen vid 

projektets slut. Om det är väl förankrat inom verksamheten blir det inte heller lika sårbart om 

en projektledare väljer att avsluta sitt arbete innan projektet löpt ut. Det förenklar för någon 

att ta över stafettpinnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


