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Sammanfattning  
Bakgrund 
Inför projektet visade analyser gjorda i Grums kommun att Värmlands Arbetskrafts 
huvudproblem överensstämde väl med de gjorda målgruppsanalyserna i kommunen. Den 
totala problembilden hos målgruppen bröts från en stor mängd insamlad information ned till 
nedanstående fyra huvudområden:  

• svårighet att närma sig arbetsmarknad och studier, 

• en avsaknad av sammanhang (KASAM) och tillit till positiva förebilder,  

• misslyckanden i skola och brist på kunskaper om alternativa vägar fram mot 
arbetsmarknad och/eller studier samt 

• en hög grad av psykisk och fysisk ohälsa bland målgruppen. 
Mål 

 Inför projektet definierades följande mål på individ- respektive organisationsnivå: 

• Projektdeltagaren upplever sitt mående och sin hälsa som bra. 

• Projektdeltagaren upplever en känsla av sammanhang (KASAM). 

• Projektdeltagaren har uppnått en större grad av tillit till såväl sig själv som till 
andra personer (positiva förebilder) inom sitt eget nätverk. 

• Projektdeltagaren har försett sig själv med rimliga framtidsmål och fått 
kunskap om möjliga vägar framåt för nå sitt mål. 

• 50% av de inskrivna deltagarna avslutas mot arbete eller studier. 

• 50% av de inskrivna deltagarna avslutas mot en ökad anställningsbarhet. 

• En uppnådd samsyn mellan kommun, näringsliv och arbetsgivare gällande 
vägledning av målgruppen. 

• En främjande och förebyggande organisering där den interna samverkan 
mellan AME, IFO, vuxenstudier och näringslivsenheten samt projekt byggs på 
samförstånd. 

• En relationsstyrd organisation byggd på tillit till och från målgruppen samt att 
en gemensam plattform för hälsoarbete finns att utgå från inom 
organisationen. 

• Ett utvecklat samarbete mellan AME och Näringslivsenheten för att 
tillsammans knyta an till privata företag för att tillsammans jobba med 
individer samt kompetensförsörjning. 

Aktiviteter 
Projektaktiviteterna har på deltagarnivå utgjorts av: kartläggning och planering, individuella 
samtal och vägledning, friskvård i såväl teori som praktik, studiebesök och praktik etc. 
På organisationsnivå har aktiviteterna handlat om kommunikation, spridning och påverkans-
arbete samt vid de månatligen återkommande styrgruppsmötena diskutera projektets 
utveckling i förhållande till de fastställda organisatoriska målen. 
Resultat 

• Den totala upplevelsen (män och kvinnor) av psykisk och fysisk hälsa uppgår i Grums till 
3,38 vilket då är högre än det totala projektresultatet 3. Bland männen från Grums är 
resultatet 3 medan det bland de svarande kvinnorna uppgår till 3,75 (gradering 1-5) 

• Inga mätningar av KASAM har gjorts i utvärderingen, vilket gör att inga resultat kan 
redovisas. Inte heller de mål som handlar om tillit, rimliga framtidsmål och kunskap om 
möjliga vägar för att nå individuella mål kan bekräftas utifrån de enkätsvar och 
utvärderingar som gjorts under projektperioden. 

• 43% av deltagarna har avslutats mot arbete eller studier. 

• 37,5% av deltagarna har avslutats mot en högre grad av anställningsbarhet. 

• En samsyn mellan kommunen, näringsliv och arbetsgivare har skapats genom framför allt 
ett utvecklat samarbete mellan Arbetsmarknadsenheten (AME) och 
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Näringslivsenheten/Tillväxtenheten. Ett samarbete som kommer implementeras i 
ordinarie verksamheter vid projektavslut. 

• Steg mot en relationsstyrd organisation är tagna i och med att en samlokalisering av 
kommunens AME, Familjecentral och utbildningssamordning, har genomförts. Utredning 
pågår i skrivande stund om ytterligare verksamheter (Försörjningsstödet) kan införlivas i 
denna samlokalisering. Samlokaliseringen medför att en gemensam plattform för 
hälsoarbete finns att utgå från inom den nya organiseringen. 

Framgångsfaktorer 

• Tillgänglighet och flexibilitet i arbetstid, forum för möten och kontakter. 

• Skapande av tillit, vilket är en förutsättning för kommande stegförflyttningar. 

• Kontinuitet och varaktighet hos de som jobbar med målgruppen. 

• Tid och förståelse för att tid är en framgångsfaktor. 
Implementering 

De arbetssätt/metoder som implementeras efter projektet är: 

• Den uppsökande verksamheten 

• Inskrivningsförfarandet med IFO som remittent 

• Matchningen mellan Arbetsmarknads- och Tillväxtenhet för att få ut fler i 
privat praktik 

De aktiviteter som implementeras efter projektet är: 

• Övningskörning 

• Friskvårdsmöjligheter på det kommunala gym-och badhuset 

• Intressegrupper  

• Hälsoskolan (Första Linjen) 
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Projektidé och förväntade resultat  
Bakgrund till deltagande i projektet 
Projektet Värmlands Arbetskraft är i sin beskrivning riktat mot målgruppen arbetslösa unga 
vuxna kvinnor och män 15-29 år med prioritering på unga som saknar fullständig grund- eller 
gymnasieskola. Denna målgrupp har även varit föremål för tidigare projekt i form av 
Värmlands framtid vilket avslutades 2017. En grundläggande lärdom från det projektet var 
att deltagarens stegförflyttning var tätt sammanlänkad med hur väl kontakten fungerade 
med handläggaren, hur tillgänglig denne varit och hur stor tillit deltagaren känt inför hen. 
Denna framgångsfaktor är starkt personbunden vilket också innebär en riskfaktor, försvinner 
en enskild, duktig handläggare så riskerar en stor del av verksamheten att påverkas negativt. 
För de individer som omfattades av projektet Värmlands Framtid iakttogs därför goda 
resultat och stegförflyttning. Däremot har projektets framgångsfaktorer inte kunnat 
implementeras på organisatorisk nivå i verksamheten på ett fullgott sätt. Likaså har mål-
gruppen fortsatt växa på ett sätt som inte kunnat motverkas inom ramen för projektet. 
Kommunen insåg att fortsatt aktivt arbete med målgruppen och utvecklande av imple-
menterbara arbetsmetoder är en förutsättning för att dels kunna stötta de som utgör 
målgruppen idag och dels för att stå bättre rustad inför de som kommer att utgöra mål-
gruppen under de kommande åren. Förutom Grums kommun deltar Säffle, Karlstad, Eda och 
Hagfors i projektet. 
  
Grundanalys inför projektmedverkan 
Inför Värmlands Arbetskraft gjordes en grundanalys där det blev uppenbart att Grums 
kommun särställer sig i frågor avseende välmående. Särskilt unga män i åldern 16-29 mår 
sämre än sina jämnåriga i andra kommuner. Vidare noteras en problematik kring själv-
skadebeteende och självmordstal, vilka legat på relativt höga nivåer under ett antal år 
(Rapport Lumell, 2017). 
 
Vidare har följande observationer gjorts under analysarbetet: 

• En jämförelsevis liten del av befolkningen i arbetsför ålder har en eftergymnasial 
utbildning och förhållandevis få gymnasieelever uppnår behörighet till universitet 
och högskola. 

• Arbetslösheten är jämförelsevis hög även om den minskat något på senare år. 
Framför allt är ungdomsarbetslösheten hög, både i absoluta tal och i jämförelse med 
andra kommuner. Delvis som en följd av den höga arbetslösheten är andelen 
bidragshushåll hög. 

• När det gäller hälsoförutsättningar/hälsobeteende analyserades ett antal olika 
nyckeltal. Deltagande i idrottsföreningar har traditionellt varit mycket högt i Grums, 
men har sjunkit på senare år, särskilt bland barn. 

• Förekomsten av riskfaktorer som fetma och riskabla alkoholvanor är högre i Grums 
än i jämförbara kommuner, bland både kvinnor och män. 

• Välmåendet i Grums är till synes lägre än i jämförbara kommuner, vilket på en 
översiktlig nivå visar sig genom kommunens höga ohälsotal och sjukpenningtal. 

• Olika mått på psykisk hälsa indikerar att Grums har större utmaningar inom detta 
område än jämförbara kommuner. Exempelvis ligger den upplevda psykiska ohälsan 
högre än i jämförbara kommuner och under de senaste åren har en hög förekomst av 
självskadebeteende och självmord observerats i Grums. 

• Sjukskrivningar för diagnoserna depressiv episod, akut stress, och ryggvärk är över 
lag längre i Grums än i jämförbara kommuner. 

 
I djupintervjuer under analysfasen gavs även uttryck för ett behov av handläggare till vilka 
deltagare kunde känna tillit och utifrån denna tillit skulle kunna bidra till stegförflyttning.
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Detta upplevda tillitsbehov sammanfaller med vad som ansågs vara en av de viktigaste 
framgångsfaktorerna i det tidigare projektet Värmlands framtid. 
 
Problembilden hos målgruppen har med utgångspunkt i ovanstående punkter brutits ner till 
följande huvudområden: 

• svårighet att närma sig arbetsmarknad och studier, 

• en avsaknad av sammanhang (KASAM) med positiva förebilder och tillit, såväl till 
andra personer som till dem själva, detta gäller både myndighetspersoner samt 
sunda privata relationer, 

• misslyckanden i skola och brist på kunskaper om alternativa vägar fram mot 
arbetsmarknad och/eller studier samt 

• hög grad av psykisk och fysisk ohälsa bland målgruppen 
 
Målgruppsanalys 
Vid analystillfället innan projektets start fanns i Grums 1 351 individer i åldern 16-29 år, 
fördelat på 706 män och 645 kvinnor (SCB).  
Målgruppen för projektet är unga 16-29 år. Under åren 2018-2019 (tom juni) hade Grums 
kommun 35 utskrivningar från gymnasiet. Huvuddelen av unga i KAA kan delas in i två 
grupper; de som inte går i skolan (inte börjat alternativt hoppat av) och de som gått ur 
gymnasiet med studiebevis. I Grums hade (2018/2019) 78% av flickorna och 73% av pojkarna 
behörighet till gymnasiet och endast 74% slutförde sin gymnasieutbildning.  
 
För att identifiera målgruppen har en utvärdering, av ungdomar inskrivna och utskrivna inom 
det Kommunala Aktivitets Ansvaret (KAA) under åren 2018-2020, gjorts. Vidare har kontakter 
via IFO tagits (samtycke från individ) med personer som träffat målgruppen och intervjuer 
har genomförts. Andra gjorda intervjuer och enkätundersökningar inför Folkhälsoprojekt 
Grums kommun (senare kallat Tillitsbyrån), har förstärkt analysen utifrån svarsutfallet kring 
problemområdet. 
 
Den interna organisationen har identifierats som en ytterligare målgrupp för projektet där 
processer och arbetsmetoder behöver ses över för att kunna implementera projektets 
framgångsfaktorer och därmed skapa varaktig förändring för fortsatt arbete med de 
ungdomar som utgör den primära målgruppen. Detta förutsätter att projektet bygger upp en 
välfungerande samverkan med Utbildningssamordnare, Individ- och Familjeomsorgen(IFO) 
samt Näringslivsenheten (senare kallad Tillväxtenheten). Projektet ser också behov i att 
utveckla och stärka samverkan med det privata näringslivet som verkar inom kommunen.  
 
På grund av rådande Covid-19 pandemi kan målgruppen komma att förändras genom ökade 
arbetslöshetssiffror och ändrade förutsättningar.  
 
Horisontella principer  
Grums kommun såg ett behov av att stötta och utbilda personal inom jämställhet och 
jämställdhetsintegrering, vad som inom ESF benämns som horisontella principer. 
Målsättningen var att alla skulle kunna delta utan att någon av diskrimineringsgrunderna 
kränktes. Information skulle anpassas så att alla, oavsett språk eller förmåga ska kunna 
tillgodogöra sig den. 
Det potentiella urvalet för projektdeltagande ansågs inför projektet vara jämnt fördelat 
mellan kvinnor och män. Vid projektets start var således förväntningen ett jämt deltagande 

fördelat mellan könen. Insatser och aktiviteter skulle planeras så att möjligheterna att delta 
blev lika stora för alla. En del insatser kom att behöva anpassas efter individuella behov. I 
Grums har vi sett en större problematik runt suicid bland unga män. Hos KAA ungdomar är 
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andelen inskrivna de senaste åren (från läsåret 15/16 fram till årsskiftet 19/20) övervägande 
pojkar och unga män. Bland unga försörjningsstödstagare i åldern 18-29 så är fördelningen i 
april 2020 29 kvinnor och 25 män. Detta är en bakgrund som är viktig att ha med och 
åskådliggöra i arbetet med dessa ungdomar så att alla får samma möjligheter till att lyckas.  
 

Vi avsåg arbeta utifrån normkritiska perspektiv och synliggöra föreställningar och normers 
begränsande inverkan på deltagarna och på så sätt öppna för fler möjligheter och er-
farenheter. Detta genom insatser och diskussioner anpassade utifrån de individer som 
deltog. 
 
Avgränsning 
Grums kommun har i arbetet med att avgränsa målgruppen valt att exkludera de inom 
målgruppen som omfattas av skolplikten. 
 
Syfte och mål (hela projektet inkl deltagande övriga kommuner) 
”Projekts insatser bidrar till nya metoder/arbetsformer som leder till att unga som varken 
arbetar eller studerar kommer i arbete, utbildning eller kommer närmare arbetsmarknaden.” 
 
Projektets övergripande individuella leverans- och utfallsmål utgjordes av att: 

• 40% av deltagande kvinnor och män avslutas mot arbete, 

• 20% av deltagande kvinnor och män avslutas mot studier, 

• resterande 40% av deltagande kvinnor och män har ökat sin anställningsbarhet och 
närmat sig arbetsmarknaden, 

• 90 % av deltagande kvinnor och män upplever en ökad hälsa, 

• 90 % av deltagande kvinnor och män har ökat sitt nätverk och sina kunskaper om 
arbetsmarknaden, 

• 90 % av deltagande kvinnor och män har fått ökad kunskap om jämställdhet, till-
gänglighet och icke-diskriminering som möjliggör individuellt medvetna studie och 
yrkesval. 

 

På organisationsnivå utgjordes de övergripande leverans- och utfallsmålen av en: 

• ökad samverkan och nya samarbetsformer med arbetsgivare, 

• ökad samverkan och nya samarbetsformer med Region Värmlands hälso- och 
sjukvård, 

• ökad samsyn mellan aktörer som samverkar runt målgruppen. 
 
Resultatutfallet ovanstående för ovanstående redovisas i projektets övergripande 
slutrapport. 
 
Grums fastställde, förutom projektets övergripande individuella leverans-/utfallsmål, 
följande individuella mål, vilka utgjorde grunden för den lokala förändringsteorin (Bilaga1), 
att: 

• projektdeltagaren aktivt deltar, 

• projektdeltagaren brutit ev isolering, 

• projektdeltagaren motiverats och inspirerats, 

• projektdeltagaren erhållit ökad kunskap om områden som hör till hälsa, arbetsliv och 
studier, 

• projektdeltagaren är aktiv i sin planering och känner till innehållet i sina 
aktivitetsplaner, 

• projektdeltagaren fått en bättre struktur i vardagen 
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• projektdeltagaren uppnått en större grad av tillit till såväl sig själv som till andra 
personer (positiva förebilder) inom sitt eget nätverk, 

• projektdeltagaren har försett sig själv med rimliga framtidsmål och fått kunskap om 
möjliga vägar framåt för nå sitt mål, 

• projektdeltagaren har påbörjat någon form av utbildning eller praktik som möjliggör 
ett närmande mot arbetsmarknaden och därmed ökad anställningsbarhet 

 
På organisationsnivå utgjordes de lokala projektmålen av: 

• att skapa ett uppsökande arbetssätt, vilket skulle medföra att deltagare som fyllt 20 
år och hamnat utanför Kommunens aktivitetsansvar (KAA) kunde fångas upp, 

• en samsyn mellan kommun, näringsliv och arbetsgivare gällande vägledning av 
målgruppen, 

• en ökad förståelse mellan kommunens verksamheter med anknytning till 
målgruppen, 

• en förbättring av kommunens rutiner för uppföljning och utvärdering av insatser 
med arbetslivsanknytning 

• framtagandet av en metod för uppsökande verksamhet 

• att skapa en gemensam plattform för hälsoarbete inom organisationen, 

• att ha utvecklat ett arbetssätt/metod  för samarbete mellan AME och 
Näringslivsenheten för att tillsammans knyta an till privata företag, 

• att ha skapat en främjande och förebyggande organisering byggd på samförstånd 
och kundens behov i fokus, 

• att ha skapat en relationsstyrd organisation byggd på tillit till och från målgruppen. 
 
Projektdeltagande  
Projektet har omfattat totalt 56 deltagare under perioden varav 37 män och 19 kvinnor.  
Inför projektet gjordes en analys utifrån jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering. 
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Arbetssätt/Metod 
Kring ett relativt stort antal av de inskrivna deltagarna har parallella insatser för att nå en 
stegförflyttning varit nödvändigt. En del av deltagarna har haft ett antal andra aktörer runt 
sig förutom projektledare/projektmedarbetare.  
Till andra aktörer hör inom kommunen: 

• IFO (försörjningsstöds- och vuxenavdelningen),  

• boendestödjare,  

• utbildningssamordnare (KAA)/studievägledare,  

• praktikhandledare och i något fall  

• familjebehandlare från kommunens familjecentral.  
 

Till möjliga externa deltagarkontakter hör:  

• vårdkontakter och då främst inom psykiatrin,  

• Försäkringskassan (FK),  

• Arbetsförmedlingen (AF) 

• Frivården. 
 
I arbetet med att skapa en samsyn gällande målgruppen handlade mycket initialt om att reda 
ut vilka kontakter deltagarna hade och för dem informera om projektet och dess möjligheter. 
En majoritet (ca 50%) av de inskrivna deltagarna uppbar under projekttiden eller under delar 
av den försörjningsstöd, vilket medförde att kraft, i ett tidigt skede efter inskrivning, lades på 
att skapa en samsyn kring målgrupp och individ mellan projekt och handläggare vid 
försörjningsstödet.  

 

Rekrytering 

Remisser 

Projektets huvudsakliga metod för rekrytering av deltagare har i identifieringsarbetet utgått 
från det som varit praxis tidigare i kommunen, dvs remisser från Individ och Familjeomsorgen 
(IFO) och kommunens aktivitetsansvar (KAA). Dock har metoden för IFO:s remisser för- 
ändrats under projekttiden, då remissen föregåtts av ett informationsutbytesmöte 
tillsammans med deltagare, projektledare/medfinansiär och berörd personal från IFO. 
Förfarandet har bidragit till en ökad förståelse mellan de inblandade och kanske också en 
ökad tillgänglighet hos deltagaren. 
 
Uppsökande rekrytering 
När det gäller uppsökande av deltagare så har en del bestått av samverkan med kommunens 
fältassistenter och personal knuten till kommunens fritidsgård. Såväl fältassistenter som 
fritidsgårdspersonal har ofta relationer med målgruppen, skapade på tillit, vilket bidragit till 
att de lyckats slussa en del deltagare ur kategorin hemmasittare till projektet.  
Ett annat tillvägagångssätt, som även det resulterat i ett antal deltagare är den sk ”mun-till-
mun-metoden”, vilken framför allt varit fruktbar bland projektets yngre deltagare.  
 
Kommunens tillväxtenhet har även de bidragit till någon deltagarkontakt, genom att vid 
företagsbesök informera om projektet och även lyssna av kring kännedom om möjliga 
deltagare. 
Försök har gjorts för att tillsammans med hälso-och sjukvården samordna insatser riktade 
mot hemmasittare. Försöken har dock visat sig tämligen fruktlösa. En anledning till den 
uteblivna framgången kan vara att Grums under projekttiden gått från att ha en av regionen 
styrd vårdcentral till en privat aktör. En förhoppning finns att omställningen till Nära vård kan 
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vara en nyckel till individrelaterade insatser och också innebära ytterligare en möjlighet att 
nå hemmasittare. 
 
I arbetet med att nå unga nyanlända och utrikesfödda, inom målgruppen, har mycket varit 
vunnit i och med projektledarens tidigare tjänst inom den kommunala HVB-verksamheten. 
Detta är dock, såklart, inte någon hållbar implementeringslämplig metod utan arbetet med 
att nå den delen av målgruppen bör diskuteras vidare i Styrgruppen när projektet är avslutat. 

 

Metoder/Arbetssätt 

Individuellt 
Kartläggning/Aktivitetsplan 
Projektet hade i sin problemanalys ansatsen att vid uppstart tillsammans med deltagare 
använda sig av det av Socialstyrelsen framtagna FIA-materialet (Förutsättningar Inför 
Arbete). Efter att ha provat med några av de först inskrivna deltagarna lades detta material 
åt sidan och ersattes av det ovan nämnda informationsutbytesmötet (IFO, deltagare, projekt-
ledare/medfinansiär) kompletterat med ett enklare karläggningsmaterial och den av 
projektets externa utvärderare (VETA) digitalt utformade kartläggningen med återkommande 
uppföljning. Den enkla kartläggningen fylldes informationsmässigt på efterhand tack vare en 
växande tillit och stärkt relation mellan deltagare och projektledare/medfinansiär. 
De ovan refererade kartläggningarnas syfte har varit att få en möjlighet att i arbetet utgå från 
individens behov och önskemål. Utformandet av parallella insatser gentemot andra aktörer 
såsom Arbetsförmedlingen (AF), Försäkringskassan (FK), vård och omsorg etc. har kunnat 
planläggas utifrån kartläggningarna. Kartläggningen har också mynnat ut i en individuell 
aktivitetsplan/planering, utifrån möjligheter, förutsättningar och intresse. Denna 
aktivitetsplan har, beroende på deltagare, med jämna mellanrum följts upp, utvärderats och 
vid behov reviderats. 
 
Individuella kontakter, vägledning och samtal/Coaching 
Vår erfarenhet, från deltagande i tidigare ESF-projekt, har sagt oss att de största framgångs-
faktorerna handlat om tillit och tillgänglighet. Projektet har i sina individuella kontakter med 
deltagarna därför jobbat med att tillgängliggöra kontakten mellan deltagare och projekt-
ledare/projektmedarbetare i såväl tid som rum.  Tidstillgängligheten har möjliggjorts med 
hjälp av flexibla arbetstider. ”Rum” och forum för kontakten har varierat utifrån vad 
deltagaren tyckt vara en fungerande modell och inte låsta till möteslokaler och en speciell 
kontaktform. 
Frekvensen på kontakterna har även de varierat utifrån deltagarens behov och insats. 
Statistik har, under projekttiden, förts på antalet kontakter med deltagarna, för att i första 
hand inte försumma någon men också för att få ett grepp om hur antalet kontakter fördelas 
mellan kön under en bestämd tidsperiod. En liten men än dock del av arbetet med de 
horisontella principerna. 
Ett minimum på en kontakt per vecka har varit en målbild inom projektet. (För resultat av vår 
mätning se tabell under rubriken Horisontella principer nedan). 
 
MI-metoden och delar av den i projektet genomsyrande FACT-metoden är arbetssätt vi 
använt oss av vid våra individuella- och coachande samtal. Nedanstående uppräkning av 
aktiviteter har alla haft ett underliggande syfte bestående av motiverande samtal och 
coaching. 
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Horisontella principer 
När det gäller arbetet med de horisontella principerna, så har vi redan i kartläggnings-
samtalet strävat efter att utgå från möjligheter, till att få en anställning, och lämplighet för 
aktuella bristyrken, detta oberoende av kön, sexuell läggning eller etnicitet. Eget intresse har 
naturligtvis haft en betydelse men tyngdpunkten har legat på att påvisa var möjligheterna 
finns för tillfället. 
Förutom det rent medvetandegörande arbetet med deltagarna har också en mätning av 
kontakter, med fördelning mellan kön, genomförts inom projektet. Mätningen gjordes från 
augusti tom december 2021. Resultatet redovisas under rubriken Horisontella Resultat-kort 
sikt. 
Under projektperioden har projektledare och vid tillfälle projektmedarbetare deltagit i de 
utbildningar som erbjudits kring de horisontella principerna. Till utbildningstillfällen inom 
området räknas: Normkritik, Genuskompassen samt Norm och utanförskap. Därtill bör läggas 
att den planerade tvådagarsutbildningen JGL (Jämställdhet, Ledarskap, Genus) blev inställd 
pga pågående pandemi.   
 
Aktiviteter 
Projektet har i sitt val av aktiviteter utgått ifrån önskemål från de inskrivna deltagarna. 
Majoriteten av aktiviteter har inrymts i den för projektet styrande förändringsteorin.  
Förändringar och korrigeringar från tänkt innehåll på förhand har dock gjorts utifrån behov 
och önskemål. Till de förändringarna hör bla övningskörning/körkortsteori och fiskegruppen. 
Rent generellt har samtliga aktiviteter i projektet erbjudits alla deltagare oavsett köns-
identitet och ursprung. Den enskilt enda aktivitet som varit förknippad med någon form av 
krav är övningskörningen. Dessa krav (se nedan under övningskörning) härrör dock inte från 
något förknippat med horisontella principer utan snarare säkerhet. 
I de fall, där deltagande i någon aktivitet krävt någon form av anpassning har vi strävat efter 
att tillmötesgå önskemålen.  
Exempel på gjorda tillgänglighetsanpassningar är: 

• Upphämtning och hemkörning till praktik inom AME, dels utifrån avstånd men också, 
i några fall, social fobi. 

• Samtal och möten på för deltagaren trygga platser, gärna ”walk and talk” eller i 
samband med träning. 

 
För att i möjligaste mån ge alla deltagare information om aktuella aktiviteter har vi valt att 
anpassa information till vad som fungerat för respektive deltagare. En del har fått  
informationen via telefon andra via mail men flertalet via sms, som visat sig vara den bäst  
fungerande kanalen för majoriteten.  
 
Övningskörning och körkortsteori 
Ett kanske något utstickande behov som vi tillfredsställt för ett antal deltagare är möjligheten 
till övningskörning. Förutom att önskemålet funnits, så kan utgår vi också från att aktiviteten 
haft andra effekter såsom ökad självkänsla, tillfälle till samtal och ökad anställningsbarhet.  
I ett samarbete med Jättestensskolan, som tillhandahållit bil, har deltagare efter 
genomgången grundutbildning och ett antal tagna lektioner på körskola kunnat övningsköra 
med projektledaren. Körkortsteori har också varit en insats men då i grupp. 
 
Arbetsmarknadskunskap/Ekonomi 
Området har i första hand lyfts med de deltagare som varit på väg ut i extern praktik (se 
avsnittet om Praktik nedan) och eller varit i stånd att vara aktivt arbetssökande. I små doser 
har vi berört ämnen inom arbetsrätt såsom rättigheter och skyldigheter när man har ett jobb, 
löner och rätten till lönesamtal, hur du skriver ett bra cv, det personliga brevets innehåll, 
oskrivna regler på en arbetsplats, semester, arbetstider, hur en ev anställning kan påverka 
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din nuvarande ekonomi och dessutom tillsammans sökt jobb. De deltagare som visat sig ha 
läs och skrivsvårigheter har i jobbsökarprocessen fått mer hjälp med utformandet av cv och 
personliga brev. En grund har skapats tillsammans att utgå ifrån vid fortsatt sökande. Det har 
också funnits möjlighet att få sina ansökningar genomlästa innan inskickning. 
 
Projektet har även, i de fall där fog funnits, hjälpt till med att etablera kontakt med 
Kronofogden för rådgivning och möjlig skuldsanering.  
Till ovanstående ska läggas information och hjälp med (individuellt och i grupp) aktivitets-
rapportering till AF och ansökningar om aktivitetsstöd till FK. 
 
Studievägledning/studiehjälp 
Under projektperioden har projektledare och projektmedarbetare givits ett flertal tillfällen 
till information kring möjliga studievägar för projektets deltagare. Information har erhållits 
från och kring utbildningsinstanser som Folkhögskolan, Medborgarskolan, Folkuniversitetet-
Yrkeshögskolan, Vuxenskolan, Studiefrämjandet, CSN. 
På det individuella planet med deltagare, så har kommunens utbildningssamordnare och 
studievägledare kopplats in de gånger deltagare haft ambition och intresse av att starta upp 
studier i någon form. Vid dessa möten har projektledare/projektmedarbetare varit 
närvarande med syftet att fortsatt kunna stötta deltagaren. Studiebesök i vägledande syfte 
har gjorts på såväl yrkesutbildningar som folkhögskolor. 
 
Projektet har också varit behjälpligt med studiehjälp. Eftersom pandemin under projekttiden, 
under perioder, tvingade fram distansstudier gavs några av deltagarna möjlighet till studier i 
AME:s lokaler. Anledningen till det behovet var antingen avsaknad av egen dator och eller 
tillgång till internet.  Projektet var också behjälpligt till en deltagare, som utifrån diagnos 
(asperger), behövde hjälp med att tolka erhållna uppgifter. 
 
Arbetsplatsbesök 
Under projekttiden har pandemin försvårat för arbetsplatsförlagda studiebesök, några har 
dock genomförts hos privata företag inom kommunen och utanför kommungränsen. Genom 
Tillväxtenhetens frekventa företagsbesök hos företagare i kommunen, har möjlighet funnits 
för såväl deltagare som projektmedarbetare att medfölja vid dessa företagsbesök.  
 
Praktik 
En beprövad metod för att underlätta stegförflyttning närmare arbetsmarknaden är praktik. 
I Grums finns bra förutsättningar för att ”komma i gång” utifrån att kommunen har goda 
möjligheter tack vare en fungerande arbetsmarknadsenhet (AME). Under projektets gång har 
tre AME-praktikenheter blivit en stor (Karba) med syftet att kunna samverka på ett bättre 
sätt mellan enheter och därtill hörande personal och verksamhet. 
 
När det gäller urvalet av deltagare som gör eller har gjort praktik inom AME, så sker det 
förutsättningslöst och oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Den totala fördelningen (inkl ej 
projektdeltagare) mellan könen på Karba speglar med god precision den könsfördelning som 
funnits mellan projektinskrivna (67% män, 33% kvinnor). På Karba finns även deltagare av 
annan etnicitet och trosuppfattning. I projektet har andelen av utländsk härkomst uppgått till 
25% (14) av det totala inskrivningsantalet (56). En majoritet av dessa har varit inriktade på 
studier (7) och några (4) har direkt via praktik förlagd utanför AME:s internpraktik (annan 
kommunal verksamhet, externt i privat företag) kunnat ta sig vidare till en anställning. Detta 
utgör en förklaring till att så få projektdeltagare av annan etnicitet har praktiserat på Karba.  
För åskådliggörande av praktikdelen i projektet se tabell under Individuella resultat - 
medellång sikt nedan.   



 

11 
 

Enligt tidigare modell har AME i Grums jobbat efter en modell kallad 3+3, vilket innebär att 
tex en praktikperiod läggs på tre månader och kan därefter förlängas med ytterligare tre 
månader utifrån deltagarens mående och/eller arbetsgivarens krav (möjlighet till anställning 
men mer tid krävs). Utvärderingar tillsammans med handledare/arbetsgivare har då ägt rum i 
mitten (efter ca 6 veckor) och i slutet av perioden/perioderna. Längs vägen har även läges-
avstämningar gjorts telefonledes med handledare. Projektet har i stort följt detta upplägg 
med undantag för veckoavstämningarna med deltagaren. Då projektledare och inblandade 
projektmedarbetare tyckt att de tidigare rutinerna varit bra har inga förändringar gjort i de 
befintliga rutinerna mer än att de har aktualiserats och medvetandegjorts.  
 
Friskvårdsaktiviteter/Hälsoinsatser  
Vi har under projekttiden etablerat ett samarbete med det privata gymmet 1845 och har 
sedan tidigare ett samarbete med det kommunala Grums Bad och gym. Vi har tillsammans 
med deltagare tränat och initierat/givit möjlighet till träning på dessa ställen.  
”Walk and talk” har utifrån den under projekttiden överskuggande pandemin blivit en 
metod, som kan läggas under friskvårdsfrämjande aktiviteter. Förutom den motion 
aktiviteten givit, så har den också mynnat ut i många bra samtal.  
Deltagarna har också haft möjligheten att delta i rökavvänjningskurser. 
Rökavvänjningskurserna har arrangerats i ett samarbete med Capio Vårdcentral Grums.  
 
Stöd i vårdkontakter 
Under större delen av projektperioden har projektets hälsosamordnare varit till stor hjälp när 
det gäller arbetet med att hjälpa deltagare med sina vårdkontakter. I slutet av projekt-
perioden försvårades arbetet, då hälsosamordnaren av sekretesskäl inte längre tilläts läsa 
deltagarnas journaler. Detta trots samtycke från de deltagare som var aktuella. 
Projektledare och projektmedarbetare har, ovanstående till trots och om deltagare så 
önskat, arbetat med att få vara med i samband med vårdkontakter av psykiatrisk karaktär. Vi 
har vid dessa vårdbesök givit vår bild av deltagaren och hens förmågor, vilket kan ha haft 
betydelse i de fall det handlat om beslut om aktivitetsersättning från Försäkringskassan. 
 
Stöd i andra kontakter 
Det har visat sig att många deltagare, som tagit steget till att ha blivit inskrivna hos Arbets-
förmedlingen (AF) behöver mer eller mindre stöd i olika lång tid vid övergången. Hjälp och 
stöttning behövs bla för att kunna leva upp till kraven på egen tidrapportering (behövdes 
under den period som AF drev det egna ESF-projektet Ung Framtid), vara aktivt jobbsökande 
och varje månad rapportera sina genomförda aktiviteter mot ett närmande av jobb.  
 
Många av deltagarna i projektet har varit beroende av kommunens försörjningsstöd. I 
försörjningsstödets riktlinjer ligger att du ska vara inskriven hos AF och aktivt arbetssökande 
(20-30 jobb per månad i hela Sverige) medan AF:s krav kring arbetssökande är betydligt 
mildare, då de nöjer sig med ca 5-20 sökta jobb per månad utifrån förutsättningar.  
Eftersom målgruppen, i de flesta fall, saknar såväl genomgången skola som arbetslivs-
erfarenhet skapar det överdrivna kravet på jobbsökande för försörjning ofta ett kvantitativt 
sökande för sökandets skull i stället för ett kvalitativt jobbsökande med väl utformat cv och 
personligt brev.  
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Grupp 
Hälsoskolan, Fiske- och 7tjugogruppen 
Projektets hälsosamordnare har tillsammans med projektets friskvårdskonsulent anordnat sk 
hälsoskolor. Hälsoskolorna var initialt tänkta att bedrivas i ”liveformat” i respektive kommun 
men pandemin tvingade fram digitala sammankomster, vilket förmodligen ökade närvaron 
hos deltagarna från Grums. Hälsoskolan tog i 45-minuterspass upp områden såsom sömn, 
stress, ångest, depression och motion/kost. 
 
Till det har projektets friskvårdskonsulent medverkat till att skapa en fiskegrupp, vars syfte i 
grunden var att skapa ett samtalstillfälle och en tillitsskapande kontaktyta för en grupp (unga 
män), som var svåra att nå fram till på traditionellt vis. 
 
En 7tjugogrupp (inre hälsa), har startats upp under projekttiden. Gruppen har bestått av en 
jämn fördelning mellan könen, vilket vi upplever är en fördel i gruppverksamhet av det här 
slaget. Vid uppstarten av gruppen frågades dels deltagarna om de ville vara med men också 
om det innebar något problem om båda könen var representerade. Ingen av de blivande 
deltagarna hade något emot det och flera såg det som en förutsättning och styrka för att bli 
en bra grupp. 
 
Som ovan nämnts har också en grupp, som tillsammans studerat körkortsteori, varit en 
gruppaktivitet. 
 
Projektaktiviteter utan deltagare 
Projektet har erbjudit och givit såväl projektledare som, när det varit möjligt, medfinansiärer 
och andra aktörer runt målgruppen ett stort antal tillfällen till erfarenhetsutbyte, utbildning, 
och information.  
En återkommande källa till erfarenhetsutbyte mellan kommunerna har varit de inplanerade 
projektledarträffarna. Träffarna har förutom sitt informativa innehåll bidragit till erfarenhets-
utbyte mellan kommunerna.  
FACT-utbildningen har varit en strävan att skapa en gemensam samtalsmetod. Utbildningen 
har efter den genomgicks under senhösten 2020 hållits i gång av projektets hälsosamordnare 
vid återkommande regelbundna metodstödstillfällen, vilka också bidragit till utbyte av 
erfarenheter.  
Även handledning riktad mot projektledare har funnits att tillgå under projektperioden, vilket 
givit ytterligare givit ett tillfälle att lyfta och diskutera erfarenheter, som alltför ofta har en 
tendens att likna varandra oavsett kommuntillhörighet. 
 

Förutom den ovan nämnda FACT-utbildningen har utbildning också erbjudits i den sk 7tjugo-

metoden (inre hälsa). 
 
Delar av projektets medfinansiärer från kommunens försörjningsstöd och AME har också på 
eget initiativ genomfört en av Samspelet anordnad BIP-utbildning. Detta efter att ha fått 
information om metoden i projektets regi.  
 
Till de ovan nämnda utbildningarna, så har också projektet bidragit till en mängd informativa 
och kunskapsbreddande föreläsningar. För att nämna några så har normer och normkritik 
lyfts, tillgängliga utbildningsalternativ för målgruppen (folkhögskola, yrkeshögskolan, 
vuxenskolan och div utbildningsförbund), social ångest och ADHD, CSN, UF-företagande etc. 
etc. 
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De ovan beskrivna insatserna har för det lokala projektet inneburit att kunskap kunnat 
spridas kring fler redskap för att nå och hjälpa målgruppen mot det huvudsakliga 
projektmålet, dvs att närma sig arbete och/eller studier. 
 
Samverkanspartners 
Styrgruppen  
I Grums kommun har projektets styrgrupp bestått av representanter för verksamheterna 
Arbetsmarknadsenheten (AME), IFO, KAA, Kultur och Fritid, Tillväxtenheten samt socialchef, 
samtliga med beslutsmandat inom sin verksamhet. 
Styrgruppen har under hela projektperioden haft inbokade möten med syfte att stämma av 
det aktuella läget i projektet och föra diskussioner på ett organisatoriskt plan kring mål-
uppfyllelsen i den förändringsteori som ligger till grund för projektet och fastställdes av 
styrgruppen vid projektstart.  
Styrgruppen har under projekttiden haft 14 protokollförda möten, vid en majoritet av dessa 
har även projektkontoret varit närvarande. Till hjälp vid mötena har en, av projektet, 
standardiserad dagordning används för att påminna om punkter som varit viktiga i projektet. 
Vid de månader det inte varit något styrgruppsmöte har uppdatering till gruppen skett via en 
sk månatlig lägesrapport tillhandahållen av projektledaren. 
 
Projektmedarbetare 
Medfinansiärerna har i Grums plockats samman av personer med varaktig anställning i 
kommunen med förhoppning om att en del framgångsfaktorer kan stadiggöras och kvarstå 
även efter projektavslut. Några medfinansiärer har kommit till och några har av olika 
anledningar (nytt jobb, sjukskrivning) ersatts under projektperioden. 
Medfinansiärer har hämtats bland arbetsmarknadskonsulenter (avlastning projektledare), 
handledare AME (internpraktik), IFO (försörjningsstödet), utbildning (KAA-ansvarig) och 
Tillväxtenheten (länk till externa arbetsgivare). Med Tillväxtenheten har det varannan månad 
genomförts möten för att stämma av läget kring praktikbehov hos privata företagare och 
projektdeltagare, som är matchningsbara.  
 
En god tvärprofessionell kännedom om och kring målgruppen har funnits i teamet och 
tillsammans med en individfokuserad samverkan bidragit till stegförflyttningar och möjligen 
faktorer som kan anses framgångsrika. Medfinansieringsgruppen hade från början månatliga 
avstämnings-/uppdateringsmöten inplanerade men övergick under pandemin till digitala 
månatliga lägesrapporter utskickade av projektledare. 
 
Övriga Samverkansaktörer 
Förutom ovan beskrivna interkommunala samverkan (KAA, IFO, Tillväxtenheten), så har 
projektets strävan också varit att få till stånd ett samordnat erfarenhetsutbyte (parallella 
processer) med eventuellt övriga aktörer runt individen. 
Som ovan nämnts har projektets hälsosamordnare haft en viktig funktion och i sin roll lyckats 
bidra till kortare väg till hälso- och sjukvård. Grums kommun har under projektperioden inte 
lyckats upparbeta någon liknande funktion men kanske kan den av Regionen, 1/1–22, 
sjösatta omställningen ”Nära vård” vara det som i viss mån kan axla det som projektet 
kunnat bidra med. I den omställningen finns även Grums privata vårdcentral Capio med.  

 
Vår samverkan med Försäkringskassans Team 21 har varit fruktbar under projektet och 
kontakten med Teamledningen och handläggarna inriktade mot Grums varit god. En dialog 
har förts på ett konstruktivt sätt inför tex beslut om aktivitetsersättning. Försäkringskassan 
har också deltagit kring de deltagare som varit föremål för TRIS- och Samsipmöten.  
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Samverkan med Arbetsförmedlingen (AF) har under projekttiden ”haltat” även om 
representanter från Arbetsförmedlingen funnits med vid samordnande möten såsom TRIS 
och Samsip. I de fall, då en samverkande kontakt mellan projektet (för deltagares räkning) 
och AF varit gynnsam för individen har denna i mångt och mycket byggt på relation mellan 
handläggare hos AF och projektledare/projektmedarbetare. Någon vedertagen rutin för 
samverkan kan alltså inte sägas ha funnits eller utarbetats under pågående projekt.  
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Projektets resultat, mål och indikatorer  
Grums kommun hade som planerat antal deltagare 45 inskrivna under projekttiden. 45 
inskrivna deltagare uppnåddes mindre än ett år efter projektstarten. Anstormningen av 
inskrivningsbara deltagare var vid projektstarten stor och redan i november 2020 hade 35 
deltagare skrivits in i projektet. När vi nu summerar projektet har totalt 56 deltagare varit 
inskrivna varav 37 varit män och 19 kvinnor. Två (män) har skrivits ut för att sedan 
återinskrivas igen.  
Upplägget för den lokala styrgruppens arbete har beskrivits ovan under rubriken 
Samverkanspartners. Projektledaren bokade i ett tidigt skede upp månatliga mötestillfällen 
med styrgruppen, vilket nog var en förutsättning för att få till stånd en regelbundenhet i 
gruppens möten. I en liten kommun utgörs ofta olika styr- och ledningsgrupper av samma 
personer, vilket gör det svårt att möten där alla kan närvara. Den tidiga uppbokningen 
möjliggjorde en tämligen god uppslutning vid genomförda möten.  
 
Den centrala organiseringen av projektet, dvs projektkontoret, har i sin drivande roll fungerat 
väl och varit ett bra stöd till projektledaren när behov funnits. Projektkontorets närvaro vid 
styrgruppsmötena har varit till en stor hjälp för att driva processen framåt. I sin iver att 
utbilda och informera projektledare och projektpersonal gick under en pandemirelaterad 
period utbildningsinsatser och informationstillfällen till överdrift, vilket påverkade tiden att 
jobba med deltagare negativt. 
 
Pandemin har haft stora effekter på projektet och hur det genomfördes. Det har inte i någon 
större utsträckning påverkat projektets mål och delmål, men har fått konsekvensen att vi fått 
sänka förväntningarna på vissa mål. 
Exempelvis har vi haft svårt att arbeta utåtriktat gentemot det lokala näringslivet i den 
utsträckning vi hade velat. Goda effekter och ökat samarbete gentemot näringslivet har 
iakttagits men inte i den utsträckning som vi hade önskat. 
Likaså har hemarbete inneburit minskat antal fysiska träffar med deltagarna. Det är svårt att 
säga exakt vilken effekt det haft, men vi upplever oss ha kunnat komma deltagarna närmare 
och fått en djupare insyn i deras situation i det fysiska mötet. Distansarbetet innebar också 
en omställningsperiod som tog en del av projekttiden där nya tillvägagångssätt fick testas och 
utvärderas under projekttiden. 

Nedan följer de faktiska projektresultat som uppnåtts i Grums. Resultaten är fastställda i 
relation till de resultatmål på kort-, medellång- och lång sikt som nedtecknades i den lokala 
förändringsteori vilken legat till grund för projektets genomförande. 

 
Individuella resultat 
Kort sikt 
  ”Jag har fått livsglädjen tillbaka”  
   (praktiserande ungdom) 
 
De individuella resultatmålen på kort sikt inför projektet var:  

• aktivt deltagande i anordnade aktiviteter,  

• bruten isolering och förbättrad struktur i vardagen,  

• motivation och inspiration, 

• en önskan om att nå fler deltagare än de som av praxis kommer på remisser från IFO 
och KAA - Uppsökande rekrytering, 

• förbättrat mående och ökad energi, 

• medvetenhet och delaktighet i aktivitetsplaner, 

• ökad kunskap utifrån anordnade aktiviteter. 
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Aktivt deltagande 
En genomgång av de månatliga rapporterna gällande deltagartimmar i projektet ger 
nedanstående resultat. Den absolut största delen deltagartimmar i projektet utgörs av 
praktik i någon form. Projektet har under projekttiden haft 20 (19,8) deltagare i snitt 
inskrivna. Huruvida resultatet påvisar ett aktivt deltagande bör naturligtvis ställas i relation 
till tidigare liknande projekt i kommunen men ger bortsett från det en bild av deltagar-
timmarnas fördelning. 

 

 
 

Bruten isolering och förbättrad struktur i vardagen 
Av de totalt 56 deltagare som varit inskrivna i projektet så har 53 på något sätt varit i aktivitet 
som inneburit steg i riktning mot ett närmande mot arbete, studier eller bruten isolering. 38 
av de inskrivna deltagarna har varit i någon form av praktik, vilket givit dem en förbättrad 
struktur i vardagen. För de resterande (15) har insatserna varierat mellan arbetsmarknads-
kunskap, körkortsteori och för en del övningskörning, studievägledning, motiverande samtal, 
friskvård samt stöd i vårdkontakter. 
Huruvida det också inneburit bruten isolering är svårt att på faktisk grund bedöma men det 
bör kunna förmodas att så är fallet. På samma sätt får det förmodas att aktiviteterna 
inneburit en förbättrad struktur i vardagen.  
De återstående tre deltagarna har projektet helt enkelt inte nått fram till, då de varit 
okontaktbara efter inskrivning eller en period efter denna.  
 
Två deltagare har frihetsberövats under projektperioden, två deltagare har placerats på 
behandlingshem, en har avslutat på egen begäran och en har inte, utifrån pågående 
nyttjande av droger och liberal syn på sitt användande, varit mottaglig för någon form av 
aktivitet eller stöd förutom de inledande samtalen.   
 
 ”För första gången har jag fått hjälp från kommunen” 
 (deltagare med behov av ett antal parallella insatser) 
 
Motivation och inspiration 
Samtliga projektdeltagare har löpande givits chansen att delta i de aktiviteter som anordnats. 
Pandemin har helt klart begränsat utbudet av aktiviteter. Det har dock under större delen av 
projekttiden funnits möjligheter till träning på gym, hälsoskola, individuella motiverande och 
informativa samtal samt ett antal inspirerande föreläsningar anordnade av projektkontoret. 
När det gäller det sistnämnda bör föreläsningarna med äventyraren Aron Andersson och 
Steplers grundare Samir Hadiahmetagic nämnas i sammanhanget. 
 

” Jag var förvånad, gruppen var mycket mer givande och intressant än jag trodde! Jag     
 hörde att de har fasta tider varje torsdag…och jag planerar att vara där då”. 

     (Deltagare med dåligt psykiskt mående under hela projektperioden sjukskriven och 
      två avslag vid ansökan om aktivitetsersättning) 
 
 
 
 
 

Deltagartimmar totalt Snitt deltagartimmar/deltagare

Totalt antal deltagartimmar 8612 433

Snittimmar/mån (projekttid 23 mån) 374 19

Snittimmar/vecka (projekttid 100 v) 86 4

Aktivt deltagande Värmlands Arbetskraft
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Uppsökande rekrytering 
Metoden för arbetet med uppsökande verksamhet med syfte att nå fler deltagare än det 
traditionella remissförfarandet har beskrivits ovan under rubriken Arbetssätt/Metod. 
Metoden/metoderna har ur ett resultatperspektiv bidragit till att fem (5) deltagare skrivits in 
i projektet och ytterligare tre (3) har medvetandegjorts om projektets existens. 
 
Den initialt höga inskrivningstakten i projektet (traditionella remisser) medförde att det 
planerade uppsökande arbetet fick stå tillbaka utifrån tillgänglig tid för att jobba med redan 
inskrivna deltagare. Tankar och idéer har funnits för att utvidga samarbetet med fram för allt 
kommunens fältassistenter och fritidsgård genom att på kvällar då fritidsgårdensverksamhet 
är riktad mot äldre ungdomar (tom 21 år) närvara med projekt- och AME-personal, för att på 
så sätt ”ge projektet ett ansikte” och avdramatisera en senare kontakt. Pandemin försvårade 
detta tilltänkta förfarande men kan förhoppningsvis startas upp efter projektslut. 
 
Förbättrat mående/Medvetenhet och delaktighet i aktivitetsplaner/Ökad kunskap… 
Har valt att samla ovanstående mål under en rubrik, då det uppskattade resultatet i mångt 
och mycket bygger på deltagarens subjektiva uppfattning och det som ev. framkommit i de 
utvärderingar som deltagarna gjort själva och i intervjuer med projektets externa utvärderare 
VETA. Antalet deltagare från Grums, som deltagit i minst två utvärderingar är 16, varav 5 
kvinnor och 11 män. Svarsdeltagandet får anses som lågt och möjliggör endast ett resone-
mang i förhållande till antalet enkätsvar totalt (195, varav 73 kvinnor och 122 män) i de båda 
systerprojekten Värmlands Arbetskraft och Värmlands Arbetskraft 2.0. 
De resultat som redovisas nedan gällande psykisk och fysisk hälsa överensstämmer inte 
heller med den bild projektledare har från samtal med deltagare och speciellt då kvinnor. 
Möjligen har de med sämre mående undvikit att svara på enkäten. 
 
Skattningen i enkäten har varit mellan ”i mycket låg grad”(1), ”i låg grad”(2), ”i ganska låg 
grad”/”i ganska hög grad”(3), ”i hög grad”(4) och ”i mycket hög grad”(5). Därtill har 
alternativet ”vet ej, kan inte bedöma” funnits som ett möjligt svar. 
Ur VETA:s sammanställning för Grums kan utläsas att: 
 

• Den totala upplevelsen (män och kvinnor) av psykisk och fysisk hälsa uppgår i Grums 
till 3,38 vilket då är högre än det totala projektresultatet 3. Bland männen från 
Grums är resultatet 3 medan det bland de svarande kvinnorna uppgår till 3,75.  

• Framtidstron bland de enkätsvarande deltagarna från Grums ligger totalt på 3,77 
medan hela projektresultatet ger siffran 3,53. Fördelning på män och kvinnor från 
Grums ger en snittsumma på 3,24 för männen och 4,3 för kvinnorna. 

• I tron på att få och kunna behålla ett arbete skattar sig deltagarna från Grums till 
3,55 medan totalen i projekten är 3,45. Fördelning på män och kvinnor från Grums 
ger en snittsumma på 3,1 för männen och 4,0 för kvinnorna. 

• I tron på att komma in på och lyckas slutföra en utbildning landar det totala enkät-
resultatet i Grums på 3, där männens siffra är 2 och kvinnornas är 4. Den totala 
projektsiffran är 2,99. 

 

  ”Fått rutin genom att gå på arbetsplatsträning. Stegvis ökning av tid, mår bättre, 
  bättre sömn” 
  (deltagare)  
 

Till de aktiviteter som ökat kunskapen och i förlängningen självkänsla och anställningsbarhet 
hör möjligheten till att i läsa körkortsteori och också att övningsköra. Projektledaren har 
under projektperioden övningskört med sex deltagare. Två av dessa har nu körkort. 
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  ”Tack jag kunnat övningsköra med dej, jag har ingen att övningsköra med” 
    (deltagare som övningskörde under projektperioden) 
  

 ”Jag klarade körkortet idag” 
   (en av de två som tog körkort och övningskörde i projektet) 
 

Horisontella resultat 
Kort sikt 
De horisontella resultatmålen på kort sikt inför projektet var att: 

• deltagarna upplever att de är välkomna och enkelt kan kommunicera i projektet, 

• anpassade insatser för gruppen unga män med suicidrisk erbjudits vid behov, 

• personal (medfinansiärer) och styrgrupp fått en bättre inblick och mer kunskap om 
målgruppens olika behov.  

• få en jämn numerär könsfördelning mellan de inskrivna i projektet. 

• skapa en jämn kontaktfördelning mellan könen. 
 

Välkomnande deltagarupplevelse och enkelhet i kommunikation 
Resultatet är hämtat från VETA:s enkätundersökning, vars förutsättningar framgår under 
föregående rubrik. I enkäten har det sammanfattande begreppet ”Bemötande” används och 
skattningen rört sig mellan ”dåligt bemötande”(1) och ”gott bemötande”(5). 
De enkätsvarande deltagarnas uppskattning av hur de blivit bemötta i projektet ger: 

• I Grums ett utfall på totalt 4,55. Männen uppskattar bemötandet till 4,5 medan 
motsvarande uppskattning bland kvinnorna är 4,6. Det totala utfallet i projekten 
uppgår till 4,57. 

 

 ”Jag har varit på många olika sysselsättningar innan, detta är det bästa. Andra ställen 
  har jag bara slösat min tid. De sätter krav och hjälper en hitta mål”.  
  (Deltagare) 
 

 ”Hade kontakt även under praktiken, och jag tyckte det fungerar jättebra. Hade varit 
 inskriven hos af sedan augusti utan hjälp, men bara några veckor in i projekt fick jag 
 praktik, så det var jättebra. Men vi hörs på sms varje vecka. Ibland flera gånger i 
 veckan också”.  
 (Deltagare) 
 
Anpassade suicidmotverkande insatser för gruppen unga män 
Parallellt med Värmlands Arbetskraft har i Grums löpt ett annat projekt benämnt Tillitsbyrån. 
I förarbetet till det projektet konstaterades bla att välmåendet var lägre i Grums än i jäm-
förbara kommuner och att det fanns stora skillnader mellan olika grupper inom kommunen. 
Unga män (16-29 år) stack i förstudien ut som en grupp med lägre välmående än deras 
jämnåriga i andra kommuner. I förstudien inför Tillitsbyrån noterades också att själv-
mordstalet i kommunen legat på relativt höga nivåer under ett antal år. 
 
Inför uppstarten av Värmlands Arbetskraft såg vi möjligheten till att fånga upp unga män 
med sämre mående och möjliga suicidala tankar. Dock har vare sig kartläggningar, samtal 
och/eller intervjuer i något av de parallella projekten visat på att någon deltagare oavsett 
kön varit i behov av anpassade insatser utifrån suicidrisk. Dock innebär inte detta att inte 
problemen kvarstår i kommunen och en arbetsgrupp har tillsatts för att jobba aktivt med 
suicidprevention. 
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Ökad kunskap hos projektmedarbetare och styrgrupp om målgruppens olika behov 
Under projekttiden har ett stort antal informations- och utbildningsinsatser initierats av 
projektparaplyet. Vid flertalet av dessa har projektmedarbetare och styrgrupp erbjudits att 
närvara och delta. Inför projektet bokades månatliga projektmedarbetar- och styrgrupps-
möten in för ytterligare ges möjligheter till erfarenhetsutbyte kring målgruppens olika behov. 
Tyvärr kom en pandemi emellan, vilket försvårade det tänkta upplägget. Styrgruppsmötena 
blev digitala men rullade på och gav tillfälle till att belysa behovsbilden hos målgruppen. 
Av de tänkta mötena med projektmedarbetare blev det i stället en månatlig lägesrapport, 
vilket så här i efterhand nog kan anses vara tillräckligt då kontakten mellan projektledare och 
medfinansiärer varit tät i det dagliga arbetet och givit en mängd tillfällen till samtal rörande 
individuella deltagarbehov. 
Det ovan beskrivna mötes-/kontaktupplägget har absolut bidragit till ett likvärdigt och jämlikt 
bemötande. Horisontella principer har varit en stående punkt på styrgruppsmötena och 
övriga projektmedarbetare har samtliga erfarenheter av att jobba med tillgänglighet för alla. 
Rutiner och metoder för anpassning och stöd har funnits och finns inom AME:s verksamhet, 
för att på bästa sätt möta deltagarnas olika behov. Till dessa stöd räknas bla transporter till 
och från internpraktik, flexibla arbetstider, flexibilitet i omfattning av arbetstid, flexibilitet i 
gruppsammansättningar och anpassningar av arbetsuppgifter i förhållande till framförallt 
fysiska förutsättningar. 
 
En jämn könsfördelning mellan de inskrivna i projektet 
Efter avslutat projekt visar resultatet av de inskrivna att dubbelt så många män (37) som 
kvinnor (19) varit inskrivna.  
 
En analys av kontaktfördelningen mellan könen 
Förutom det rent medvetandegörande arbetet med deltagarna har också en mätning av 
kontakter, med fördelning mellan kön, genomförts inom projektet. Mätningen gjordes från 
augusti tom december 2021 och visar på nedanstående totala siffror för mätperioden samt  
med blå markering, att projektet i augusti och november haft en snedfördelning av kontakter 
mellan kön och antalet inskrivna. Fler kontakter har de här månaderna hafts med kvinnor. 
De övriga kontrolmånaderna överensstämmer, i stort, deltagarnas antal fördelat på kön med 
antalet kontakter. Det totala snittet för perioden visar dock på att fler kontakter har hafts 
med kvinnor (38,9%) än män (61,1%) i förhållande till de inskrivnas kön (kvinnor 33% och 
män 67% inskrivna under mätperioden). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Månad

M % F % M F

Augusti 15 68% 7 32% 38 26

September 15 68% 7 32% 49 24

Oktober 14 67% 7 33% 43 24

November 14 67% 7 33% 50 43

December 12 63% 7 37% 57 36

Snittal 14 67% 7 33% 47 31 38,9%

36%

54% 46%

61% 39%

Sammanställning kontakttillfällen aug21 tom dec21
Antal kontakterAntal inskrivna % fördelning av kontakt i förhållande till antalet inskrivna och kön

M F

59% 41%

67% 33%

64%

61,1%
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Organisatoriska resultat 
Kort sikt 
De organisatoriska resultatmålen på kort sikt inför projektet innehöll: 

• skapande av rutiner för dokumentation och ett uppsökande arbetssätt, 

• fångar upp deltagare som fyllt 20 år inom KAA, 

• samsyn gällande målgruppen och ökad förståelse för varandras verksamhet, 

• förbättring av kommunens rutiner för uppföljning och utvärdering av insatser med 
arbetslivsanknytning 

 
Skapande av rutiner för dokumentation och ett uppsökande arbetssätt 
Grums kommun använder sig av programmet ProCapita för sin dokumentation. Programmet 
används av såväl socialtjänsten som arbetsmarknadsenheten sedan lång tid tillbaka och var 
därför, med sina brister, inarbetat redan vid projektstart.  
 

Under projekttiden har det även möjliggjorts för försörjningsstödets handläggare att ta del av 
det närvarodokument som finns och hanteras av handledare på internpraktik (Karba). Detta 
dokument har tidigare varit låst till medarbetare inom AME.  
 

Metoder för ett uppsökande arbete har beskrivits tidigare under rubrikerna Arbets- 
sätt/Metod - Rekrytering - Uppsökande rekrytering och ovan under rubriken Individuella 
resultat - Kort sikt - Uppsökande rekrytering. 
 

Fångar upp deltagare som fyllt 20 år inom KAA 
För att nå det här målet har metoden och tanken varit att etablera en närmare samverkan 
med kommunens fältassistenter, fritidsgårdspersonal och AME. Vi har inte lyckats fullt ut 
men steg i rätt riktning är tagna och samverkandet har inneburit en möjlighet för inblandade 
parter att med ev deltagares samtycke kontakta varandra och i förlängningen deltagare, som 
utifrån ålder fallit utanför kommunens aktivitetsansvar (KAA).  
 
Samsyn gällande målgruppen och ökad förståelse för varandras verksamhet 
Gemensamma uppstartsmöten, innan inskrivning, tillsammans med deltagare har 
avdramatiserat projektet och givit ett bra tillfälle till samsyn kring kommande planering. I de 
fallen då deltagaren hade andra kommunala kontaktaktörer närvarade även dessa vid 
uppstartsmötet. Resultatmässigt har definitivt samsyn och förståelse för olika kommunala 
verksamheter förbättrats under projekttiden och den initiala kraftinsatsen med samsynssyfte 
(Se under Metod) upplevs vara en metod att fortsätta med även efter projektslut och en 
bidragande anledning till att kommunen närmar sig de stipulerade organisatoriska målen på 
lång sikt (se nedan). 
 

”Jag har verkligen lärt mig jättemycket och den bästa lärdomen har utan tvekan varit 
att få se vilket genuint intresse många av våra företagare har för att ställa upp för 
ungdomarna och ge dem möjligheten att få komma ut på praktik hos just sitt företag. 
Jag blir verkligen stolt och varm i hjärtat i de kontakterna. Tänk vilken skillnad det gör 
för ungdomarna att få ett sammanhang, bli sedda och få känna stöttning”. 
(Projektmedarbetare) 

 
När det gäller ev deltagarkontakter utanför de kommunala verksamheterna så har utfallet 
varierat när det gäller förståelse och samsyn. Grums kommun har under projekttiden gått 
från att ha en Regionstyrd vårdcentral till en privatägd vårdcentral (Capio). Det är möjligt att 
denna övergång har försvårat ett samarbete, försök att etablera en slags kontaktväg in och 
då även ut från Capio, har gjorts från fram för allt projektets hälsosamordnare men också av 
projektledare för såväl Värmlands Arbetskraft som projektledare för annat i kommunen 
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pågående projekt (Tillitsbyrån). Resultatmässigt kan inga framsteg vid projektavslut anses 
vara gjorda. Däremot har psykiatrin varit vänligt inställda till samarbete i de fall deltagaren 
givit sitt samtycke och velat att projektledare/projektmedarbetare varit med vid 
vårdkontakter. Detta har inte minst varit viktigt för ökad förståelse kring individens mående 
och i tre fall, i nästa steg, bidragit till beslut om aktivitetsersättning hos Försäkringskassan. 
 
Försäkringskassan har inför beslut om aktivitetsersättning varit bra på att informera 
projektledare/projektmedarbetare om det förestående beslutet och i och med detta ge 
ytterligare en möjlighet till påverkan.   
 
Något egentligt forum för samsyn med Arbetsförmedlingen, kring målgruppen, har det inte 
funnits under projekttiden även om representanter från Arbetsförmedlingen fanns med 
tidigt i projektet vid samordnande möten såsom TRIS och Samsip.  
I de fall, då en samverkande kontakt mellan projektet (för deltagares räkning) och AF varit 
gynnsam för individen har denna i mångt och mycket byggt på relation mellan handläggare 
hos AF och projektledare/projektmedarbetare. Någon vedertagen rutin för samverkan kan 
alltså inte sägas ha funnits eller utarbetats under pågående projekt.  
Arbetsförmedlingens digitalisering och ”avpersonifiering” av destinerade handläggare har 
knappast gynnat projektets målgrupp, där många är i behov av stöd för att leva upp till AF:s 
krav vid inskrivning i något program. 
När det gäller samsyn med Frivården, så har den skapats i direkt anslutning till inskrivning av 
deltagare och då i form av ett rent informationsutbyte med deltagare närvarande. 
 
Förbättring av kommunens rutiner för uppföljning och utvärdering av insatser med 
arbetslivsanknytning 
Projektets målsättning har under hela projektperioden varit att projektledare eller 
projektmedarbetare ska ha minst en kontakt med deltagare per vecka oavsett aktuell insats 
och planering. Upplevelsen är att de täta kontakterna givit möjligheter till mindre 
korrigeringar, som kan ha ökat chansen till stegförflyttningar.  
  
 ”Hade kontakt även under praktiken, och jag tyckte det fungerar jättebra. Hade varit 
 inskriven hos af sedan augusti utan hjälp, men bara några veckor in i projekt fick jag 
 praktik, så det var jättebra. Men vi hörs på sms varje vecka. Ibland flera gånger i 
 veckan också”. (Deltagare) 
 
AME-verksamheten och styrgruppen i projektet har uppmärksammats på att målgruppen för 
projektet och även andra som skrivs in hos AME, tycks behöva mer tid för stegförflyttning än 
som varit fallet några år tillbaka. 
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Individuella resultat 
Medellång sikt 
De individuella resultatmålen på medellång sikt var inför projektet att: 

• deltagaren försett sig själv med rimliga framtidsmål och erhållit kunskap om möjliga 
vägar mot målet, 

• deltagaren påbörjat någon form av utbildning eller praktik, 

• deltagaren upplever en känsla av sammanhang (KASAM), 

• deltagaren upplever att hen uppnått en större grad av tillit, 

• deltagaren upplever sitt mående och sin hälsa som bra. 
 

Rimliga framtidsmål och vägar mot målet 
 
 ”Jag har fått en bättre syn nu, men det är inte så att jag känner at jag skulle klara av ett 
 fulltidigjobb nu. Men det börjar kännas som en rimligare framtid nu. Att det kommer 
 kunna gå bra med rutiner och jobb, för jag kan ju sköta det här, då borde det funka 
 någon annan stans också, så planen är att söka jobb. I augusti eller juni har jag tänkt 
 söka utbildningen. Den ligger i Karlstad”. 
 (deltagare med praktik inom området som hen sedermera sökte utbildning inom) 
 
Påbörjad utbildning eller praktik 
Antalet som påbörjat någon form av utbildning under projektperioden uppgår till 12 
personer av det totalt inskrivna antalet på 56. Vilka utbildningsvägar som valts/varit möjliga 
redovisas i tabellen. 
 ”…och tack så jättemycket för all hjälp super tacksam hade inte klarat det utan din 
 hjälp, känns verkligen som jag hittat rätt nu” 
 (deltagare som via kommunal praktik inom området tog sig vidare till yrkesutbildning) 
 
 ”..det går jättebra för mig både i skolan & praktik” 
  (samma deltagare som ovan efter en termin) 
  
 ”…det går jättebra, skrivit ut mig från af, jobbat i 3 månader och nu är jag på   

 sommarjobb och efter sommaren ska jag ta lastbils körkort” 
     (deltagare) 
 

  
 
Praktik har som ovan nämnts under rubriken Aktiviteter varit en betydande del av projektets 
aktivitetsutbud. Av de i projektet inskrivna deltagarna (56) har 38 i kortare eller längre 
perioder och mer eller mindre omfattande, varit praktiserande i någon form. 
  

Avslut vid studier: Antal Män (7) Antal Kvinnor (5)

Komvux 2

Yrkesutbildning 2

Universitet/högskola

Folkhögskola 2 3

Gymnasieskola 1

SFI 2

Arbetsmarknadsutbildning

Annat
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Av de 38 så har 25 deltagare praktiserat internt inom AME. Fyra av de 25 har därefter gått 
vidare till externa praktikplatser hos privata företagare. Sju deltagare har praktiserat direkt 
externt och 6 deltagare har praktiserat hos kommunala verksamheter utanför AME. 
En fördelning på kön mellan de som deltagit i någon form av praktik ger en total siffra på 26 
män och 12 kvinnor. De som praktiserat både internt inom AME och externt i privata företag 
utgörs av två män och två kvinnor (i nedanstående tabell enbart  räknade för sin intern-
praktik). De kommunala (ej AME) praktikplatserna har tagit emot tre män och tre kvinnor och 
i privat verksamhet har könsfördelningen varit 6 män och en kvinna. 
 

  
 
”Det går jättebra faktiskt, jag jobbar ganska mycket och jag har fått ett vikariat så går jag på 
schema. Jag trivs jättebra chefen är nöjd av mig.” 
(Deltagare som erbjöds praktik i kommunen men utanför AME:s verksamhet)  
 
”Jag är lycklig, har fått jobbet” 
(Deltagare som via matchning ut till privat företagare för praktik, lyckades få fast anställning, 
vilket var ett måste då hens uppehållstillstånd grundade sig på den sk gymnasielagen) 
 
”…Det har gått jätte bra, så himla roligt!” 
(Deltagare som via intern praktik på AME och därefter övergick till praktik i annan kommunal 
verksamhet och därefter anställdes) 
 
Den totala fördelningen (inkl ej projektdeltagare) mellan könen på platsen för kommunens 
arbetsträning (Karba) speglar med god precision den könsfördelning som funnits mellan 
projektinskrivna (67% män, 33% kvinnor). På Karba finns även deltagare av annan etnicitet 
och trosuppfattning. I projektet har andelen av utländsk härkomst uppgått till 25% (14) av 
det totala inskrivningsantalet (56). En majoritet av dessa har varit inriktade på studier (7) och 
några (4) har direkt via praktik förlagd utanför AME:s internpraktik (annan kommunal 
verksamhet, externt i privat företag) kunnat ta sig vidare till en anställning. Detta utgör en 
förklaring till att så få projektdeltagare av annan etnicitet har praktiserat på Karba.  
 
Deltagarnas upplevelse av tillit, mående och hälsa 

• deltagaren upplever att hen uppnått en större grad av tillit, 

• deltagaren upplever sitt mående och sin hälsa som bra. 
 
”En bra blandning mellan trygghet till personalen och push att man ska ta ett steg till      
  hela tiden”. 
 (Deltagare) 
 
  ”Det har varit jättebra, innan jag började här hade jag inga rutin, eller jo mat och så,    
  men hade problem med sömn och sådär. Men just eftersom vi har gradvis ökat i tid  
  och dagar. Det här hjälpt mig jättemycket med mina rutiner. Jag känner mig  
  positivare, det kändes hopplöst med sömnen, men nu känns det som att jag klara av   
  saker. Och sen så är det väldigt trevlig personal och trevliga deltagare, positiv  

Ant.deltagare

Internpraktik AME 25

Internpraktik AME och extern privat 4

Kommunal verksamhet 6

Extern privat verksamhet 7

Antal  deltagare i praktik/Anställning 38

Praktik Värmlands Arbetskraft
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  tillvaro”. 
  (Deltagare med internpraktik inom AME)  
 
”Jag vill låna till mig den där taggen till gym och vill träna på lördag åxå söndag, alla     
  dagar” 

       (deltagare som nyttjade möjligheten till träning) 
 
”… jag har flyttat och efter det har mitt mående blivit tusen gånger bättre, ska börja 
jobba inom hemtjänsten, tack för att du hörde av dig!” 

    (Deltagare som fick stöttning med sin ansökan om aktivitetsersättning som 
     bifölls men med bibehållen kontakt med projektet) 
 
Organisatoriska resultat 
Medellång sikt 
De organisatoriska resultatmålen på medellång sikt inför projektet bestod av: 

• en metodframställan för uppsökande verksamhet, 

• skapandet av en gemensam plattform för hälsoarbete inom organisationen, 

• ett utvecklande av samarbetet mellan AME och Tillväxtenheten för att tillsammans 
kunna knyta an till privata företag. 
 

Metodframställan uppsökande verksamhet 
I ett tidigt skede av projektperioden fanns idéer och tankar om hur en sådan metod skulle 
kunna skapas. Kontakter togs med personalen på kommunens fritidsgård och kommunens 
fältassistenter, vilket redan i det skedet blev en metod för uppsökande verksamhet. 
Metodens utformning finns beskriven under rubriken Arbetssätt/ Metod - Rekrytering - 
Uppsökande rekrytering och under rubriken Individuella resultat - Kort sikt - Uppsökande 
rekrytering. 
 
Gemensam plattform för hälsoarbete inom organisationen 
Under projekttiden har återkommande i styrgrupp och med projektledare för Tillitsbyrån 
diskuterats hur en gemensam plattform för hälsoarbete skulle kunna organiseras. Steg i rätt 
riktning har tagits i och med att delar av den under projekttiden föreslagna samlokaliseringen 
av AME, IFO:s försörjningsstöd, kommunens utbildningssamordning (KAA) och Familje-
centralen blivit verklighet. Det som saknas av det föreslagna är att försörjningsstödet eller 
delar av dess personalstyrka också blir en del av samlokaliseringen. 
 
Denna samlokalisering gör fram för allt att verksamheterna tillsammans kan skapa intresse-
grupper för hälsoarbete och friskvård. Till de ovan nämnda verksamheterna, så har även 
öppenvården kopplats på. Öppenvården (boendestödjare) har sina arbetstider förlagda på 
även kvällar och helger och tillsammans med en förtroendesyn på arbetstid även inom AME-
verksamheten finns goda chanser till hälso-/ friskvårdsaktiviteter på eller utanför ordinarie 
kontorstid. Träningsmöjligheter för deltagare inskrivna på AME finns sedan tidigare upp-
arbetat i samarbete med Grums kommuns bad och gym men en gemensam utgångspunkt 
kan ge fler möjligheten och då dessutom med närvaro av fler yrkesgrupper med relation till 
deltagarna. 
 
Utvecklat samarbete mellan AME och Tillväxtenheten 
Det som innan projektet var tänkt som ett utvecklat samarbete har under projektperioden 
vuxit sig stark och blivit en metod. I korthet handlar metoden om matchning av deltagare 
mellan AME och privata företag med Tillväxtenheten som förmedlare. Metoden är av ”win-
win-karaktär” för samtliga inblandade parter men kanske fram för allt för deltagaren, som 
ges en verklig möjlighet till steg mot anställning. Tillväxtenhetens förmedlarroll går i två 
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riktningar, ibland är det arbetsgivare som frågar om lämpliga kandidater och ibland kommer 
frågan om lämpliga arbetsgivare, för en viss deltagare, från arbetsmarknadskonsulenten på 
AME. 
När sedan matchningen är klar blir nästa steg att boka ett studiebesök hos företaget, där 
arbetsmarknadskonsulent och deltagare ges en chans att träffa handledare och planera för 
ev praktik. 
 
Individuella resultat/Effekter 
Lång sikt 
De individuella resultatmålen på lång sikt var inför projektet att: 

• 50% av deltagande kvinnor och män avslutas mot arbete och studier, 

• 50% av deltagande kvinnor och män har ökat sin anställningsbarhet och närmat sig 
arbetsmarknaden. 
 

Har då projektet Värmlands Arbetskraft i Grums nått sin del i det önskade totalresultatet på 
lång sikt?  
Nja, inte riktigt om man enbart går på aktuell statistik vid projektavslut men med vetskap om 
att tre deltagare (tre kvinnor) har tagit steg från det avslut de skrevs ut till (aktivitets-
ersättning , AF-åtgärd och praktik) och anställts i någon form samt att en utskriven i 
kategorin praktik (en man) med största sannolik kommer få en anställning under våren 2022, 
så når Grums kommun sin del av det totala projektets resultatmål och förändrar också nedan 
påvisade snedfördelning mellan könen, bland de som skrivits ut i arbete, till att mer likna den 
totala fördelningen av inskrivna deltagare i projektet. 

 

 
 
Siffrorna i tabellen visar på att 43% (23+20) av projektets inskrivna har avslutats mot arbete 
eller studier. Med ovanstående beskrivna vetskap skulle antalet utskrivna mot arbete eller 
studier öka till totalt 27 personer och en procentsats på 49%. 
kolumnen för Praktik (8), skulle då minskas till 7, AF-åtgärd (6) till 5 och Aktivitetsersättning 
(3) till 2.  
Könsfördelningen bland de som avslutats mot arbete är ojämn med en stor övervikt av män 
(84,6%) gentemot kvinnor (15,4%), vilket inte speglar projektets totala könsfördelning (66% 
män, 34% kvinnor). Resonemanget ovan ger en jämnare könsfördelning bland de som 
avslutats mot arbete och uppgår då till 68,8% män och 31,2% kvinnor, vilket i större 
utsträckning speglar könsfördelningen på de totalt inskrivna (66% män och 34% kvinnor). 
En aspekt på den sneda könsfördelning för deltagare som avslutats mot arbete är att ungefär 
hälften (9) av de totalt (19) inskrivna kvinnorna har skrivits in med sämre psykiskt mående 

Inskrivna Utskrivna Avslutsstatus Antal % M K M K Utrikesfödda

56 56 Arbete 13 23% 84,6% 15,4% 37 19 KAA (9 IFO) 18 2005 1

Återg. Studier 11 20% 54,5% 45,5% 66% 34% IFO (9 KAA),(1 skolan) 27 2003/04 4 1

Praktik 8 14% 62,5% 37,5% Uppsökande/Marknf. 6 2002 6 1

AF-åtgärd 6 11% 50% 50% FK 2 2001 10 1

Akt.ers FK 3 5% 0% 100% AF 2000 5 8

Placer./insats 2 4% 50% 50% Skolan (1 IFO) 2 1999 11 1

Flytt 0 0% Annan kommun 1 1998 3

Forts.f-stöd 2 4% 0% 100% 1997 2

Egen begäran 1 2% 100% 0% 1996 3

Föräldraled 1 2% 0% 100% 1995 3

Frihetsberövad 2 4% 100% 0% 1994 2

Ej insatsmottag/okontaktbar 4 7% 100% 0% 1993 3 2

Sjukskriven pr.slut 3 5% 100% 0% 1992 3

56 100% 56 Total 56 14

Tot. Könsfördelning

Kommen från Ålder/Antal

Sammanställning Deltagare Värmlands Arbetskraft

Fördelning kön
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och därför haft längre väg att gå. Tre kvinnor (5%) har dessutom under projekttiden fått 
beslut om aktivitetsersättning på ett år. Av de tre är nu två i gång med praktik och en har en 
timanställning inom hemtjänsten i annan kommun. Ytterligare en kvinna skrevs ut mot AF-
åtgärd, utifrån kravet på att man bara fick vara inskriven i ett ESF-projekt samtidigt. Hon har 
sedan fått såväl anställning som påbörjat en yrkesförarutbildning.  
 
Bland de deltagare som avslutats mot studier är könsfördelningen jämnare (54,5% män, 
45,5% kvinnor) med en övervikt för kvinnor gentemot den totala könsfördelningen. 
Noterbart här är också att i det totala antalet (11) avslutade mot studier utgörs 6 av 
deltagare med utomnordisk härkomst. 
 
När det gäller det andra individuella resultatmålet på lång sikt, dvs att 50% av de deltagande 
kvinnorna och männen har ökat sin anställningsbarhet så är svaret nej. 
 
En stor del av aktivitetsinsatserna har utgjorts av praktik och en stor andel av deltagarna (38) 
i projektet har praktiserat i någon form under projekttiden. Praktik är oavsett omfattning ett 
sätt att närma sig arbetsmarknaden och utgör därför grunden i nedanstående resultat-
resonemang.   
Om man bortser från de som praktiserat och sedan anställts, återgått till studier eller blivit 
insatta i AF-åtgärd så blir det kvarvarande antalet 18 (11 män och 7 kvinnor). I den här 
gruppen finner vi många med dokumenterat sämre psykiskt mående (5 män, 6 kvinnor) och 
tidigare eller i några fall (4) pågående drogproblematik. Den här gruppen utgör 32% av de 
totalt inskrivna. Om man dessutom lägger till en ur kategorin utskriven med aktivitets-
ersättning, som inte haft praktik i projektet men efter tiden för ersättningens avslut haft 
både praktik och timanställning och de två som praktiserade innan de frihetsberövades och i 
alla fall då ökade sin anställningsbarhet så ökar utfallet till dryga 37%. Grums kommun når 
således inte upp till de 50% som var målbilden för ökad anställningsbarhet och ett närmande 
mot arbetsmarknaden.  
 
En effekt för kommunen som inte funnits med i förändringsteorins uppspaltning men ändå 
förtjänar att nämnas är den ekonomiska besparing i form av försörjningsövergångar från 
försörjningsstöd till annan försörjning, som gjorts under och efter projektperioden. 21 av de 
29 som någon gång under perioden haft sin försörjning från kommunens försörjningsstöd har 
under projekttiden lämnat för annan försörjning. Utav de 20 har dock anledningen för 3 av 
dem varit flytt efter utskrivning och för två frihetsberövande.   
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Projektresultat hållbart arbetssätt och metod samt organisation/Effekter 
Lång sikt 
Som projektmål utifrån arbetssätt/metod och organisation på lång sikt bestämdes inför 
projektet att: 

• projektet skulle utveckla ett hållbart arbetssätt/metod där samverkande aktörer 
erbjuder stöd utifrån målgruppens olika behov, 

• en främjande och förebyggande organisering skulle skapas, vilken ska vara byggd på 
samförstånd och kundens behov i fokus, 

• organisationen skulle vara relationsstyrd, byggd på tillit till och från målgruppen. 
 
Till de arbetssätt/metoder, utvecklade under projektperioden, som kan anses vara hållbara 
och bli kvarvarande även efter projektet inräknas: 

• den uppsökande verksamheten, 

• inskrivningsförfarandet med IFO som remittent, 

• matchningen tillsammans med Tillväxtenheten, 
 
De tre metoderna har varit framgångsrika utifrån att tanken kring att tillit bygger relation och 
i nästa läge stegförflyttning mot arbete eller studier.  
 
Uppsökande verksamhet 
Samarbetet mellan personalen på kommunens fritidsgård, kommunens fältassistenter, 
tillväxtenheten och AME har beskrivits under rubrikerna Arbetssätt/Metod - Rekrytering - 
Uppsökande rekrytering och Individuella resultat - Kort sikt - Uppsökande rekrytering.  
 
Den uppsökande verksamheten har fångat upp deltagare, som kommunen tidigare 
misslyckats att nå fram till via KAA. I en pandemifri tillvaro har metoden utvecklingspotential 
med utökad närvaro från AME och Tillväxtenheten på fritidsgården och framför allt de 
tillställningar som vänder sig till de äldre av besökarna.  
 
Inskrivningsförfarandet med IFO som remittent 
Det, innan remiss från IFO, informella mötet med handläggare från IFO, eventuell deltagare 
och projektledare/projektmedarbetare har avdramatiserat insatsen för deltagaren, vilket 
sedan vid inskrivning underlättat för ett bra första planeringsmöte.  
Metoden beskriven under rubriken Arbetssätt/Metod - Rekrytering - Remisser 
 
Matchningen tillsammans med Tillväxtenheten 
Metoden beskriven under rubriken Organisatoriska resultatmål - Medellång sikt - Utvecklat 
samarbete mellan AME och Tillväxtenheten. 
 
 ”Ur mitt perspektiv har det bästa med Värmlands Arbetskraft varit den arbetsmodell 
 mellan som testats i projektet och som nu ska implementeras i verksamheterna. Det 
 gör att vi som arbetar med näringslivsfrågor och AME fått en stärkt samverkan, Det är 
 ett bra utfall tack vare projektet” 
 (Styrgruppsmedlem) 
 
Tvåvägssamarbetet som AME haft med Tillväxtenheten har varit en framgång, som kan 
komma att bli än större när nu det blir möjligt för alla deltagare inskrivna på AME att dra 
nytta av det upparbetade samarbetet.  
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En främjande och förebyggande organisering byggd på samförstånd och kundens behov i 
fokus 
Under projektperioden har samtal och diskussioner förts kring en samlokalisering av 
verksamheter i kommunen med anknytning till målgruppen. Ett politiskt förslag, på temat, 
från den socialdemokratiska majoriteten inkom också i september 2021. Innehållet i förslaget 
var en samlokalisering av AME, KAA och kommunens försörjningsstöd med syftet att stärka 
samverkan mellan verksamheterna och på så sätt i förlängningen skapa bättre förutsätt-
ningar för ungdomar och personer som står långt ifrån arbetslivet. Förslaget har utretts av 
tjänstemän i kommunen och kommer presenteras vid Kommunstyrelsens sammanträde den 
26:e april 2022. 
 
Beroende på vad utredningen visar skulle den alltså kunna innebära att ytterligare steg kan 
tas mot den ”främjande och förebyggande organisering”, som var ett organisatoriskt 
resultatmål på lång sikt i projektet. Kommunen är inte där ännu men den det politiska 
förslaget tillsammans med projektägare och projektledares övertygelse har onekligen ”rört 
om i grytan”. Den förebyggande organiseringen har inte genomförts fullt ut men delar av den 
har blivit verklighet under projekttiden, nämligen samlokaliseringen mellan Familjecentral, 
KAA/Utbildningssamordning och AME som numera huserar under samma tak. 
 
  
 ”Samlokaliseringen av AME, KAA, Vuxensyv och Familjecentralen är ett jättebra 
 exempel på något som tack vare projektet kommer effektivisera vårt arbete och öka 
 samverkan mellan våra olika verksamheter. På sikt ser vi också möjligheter till ”en- 
 väg- in” och en individcentral men där är vi inte framme än”. 
 (Projektägare och styrgruppsmedlem) 
 
Relationsstyrd organisation byggd på tillit till och från målgruppen 
Parallellt med Värmlands Arbetskraft har det i Grums pågått ett folkhälsoprojekt med 
namnet Tillitsbyrån. Projektet startades upp i oktober 2020 och har en varaktighet på 5 år. 
Projektets mål är att skapa en relationsstyrd organisation byggd på tillit till och från 
målgruppen, vilken sammanfaller med den målgrupp som varit föremål för insatser inom 
Värmlands Arbetskraft. Den samlokalisering (beskriven ovan) som genomförts inom 
projektperioden för Värmlands Arbetskraft är helt klart en del av målbilden för Tillitsbyrån 
också. Målbilden i det projektet är skapad utifrån ett gediget förarbete och ett pågående 
arbete med ”underifrån-perspektiv”, dvs det är målgruppen som ska definiera behoven och 
på så sätt ”styra” kommunens verksamhet mot en utformning byggd på tillit till och från mål-
gruppen. Om ytterligare samlokaliseringar av verksamheter, som är i kontakt med mål-
gruppen, blir verklighet är i nuläget oklart men ur ett målgruppsperspektiv från båda 
projekten önskat. Det som redan ägt rum i form av samlokalisering kommer underlätta för 
målgruppen i kommunen. 
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Kommunikation, spridning och påverkansarbete  
Initialt informerades det om projektet till tänkta projektmedarbetare och projektets lokala 
styrgrupp. Eftersom fram för allt styrgruppen var sammansatt av verksamhets- och områdes-
chefer (AME, IFO, Kultur o Fritid, Tillväxtenheten och Utbildning) togs informationen därifrån 
till personal inom respektive område. Projektledaren följde därefter upp med besök på 
arbetsplatser underliggande ovanstående verksamheter.  
 
Projektledaren gavs också möjlighet att informera om projektet i ett forum med övriga 
kommunala chefer inklusive kommunens ledningsgrupp.  
 

Så snart ”systerprojektet” Tillitsbyrån kommit i gång (oktober-20) informerade de i det 
projektet utsedda sk tillitsagenter och en tät dialog har dessutom funnits under projekttiden 
med projektledaren för Tillitsbyrån. En dialog som jag upplever som en förutsättning för att 
kommunen ska nå fram till det i båda projekten långsiktiga målet om ”en främjande, 
relationsstyrd och förebyggande organisering byggd på ömsesidig tillit och samförstånd med 
kundens behov i fokus”. 
 

Projektledare och projektägare gavs även möjlighet till projektinformation i kommun-
styrelsen, vilket ägde rum i mars 2021. Tillfället, ett knappt år efter uppstart med deltagare, 
var bra utifrån att informationen kunde understryka det stora behovet i Grums kommun. Vid 
tillfället hade projektet redan fyllt det stipulerade antal på 45 deltagare som förväntades för 
hela projektperioden. 
 

Kommunens Tillväxtenhet har också bidragit med att sprida information om projektet 
utanför den kommunala organisationen. Vid företagsträffar och företagsbesök (en hel del 
digitala under pandemin) har information om det pågående projektet givits. 
 

I tillägg till ovanstående muntliga informationstillfällen, så skapades också en informations-
sida på kommunens hemsida, infoblad trycktes upp och placerades ut på strategiska platser 
inom kommunen (fritidsgård, familjecentral, utbildningssamordning, kommunens kund-
center, bibliotek, badhus och gym, gym 1845, vårdcentraler etc). 

 
Uppföljning och utvärdering  
Projektet har under hela projektperioden haft hjälp av externa utvärderare från VETA 
Advisor, vilka innan projektet bidrog i storutsträckning till utformandet av den förändrings-
teori, som sedan skulle vara en röd tråd genom projektet. Styrdokumentet visade sig vara 
något stadigt att hålla sig i vid de organisatoriska diskussionerna inom projektets styrgrupp 
och har utan tvekan bidragit till mer ”verkstad” än kan misstänkas blivit fallet utan dess 
existens. Styrgruppen hade dessutom godkänt dokumentet innan projektstart. 
 
De av VETA genomförda uppföljningarna och utvärderingarna har fungerat som ”period-
avstamp” under projektperioden, då de redan under pågående projekt vid Lärseminarium 
och några styrgruppsmöten, väckt nytt liv i diskussioner, som annars hade riskerat att 
avstanna. 
 
Den löpande utvärderingen med deltagare ”sköt” inledningsvis över målet och var enligt 
skribentens uppfattning för akademisk i sin utformning för att passa målgruppen. Parallellt 
med deltagarna skulle även personal, i det här fallet projektledare, utvärdera deltagare. 
Dessa deltagar- och personalutvärderingar förväntades äga rum med en frekvens på 4 
månaders mellanrum. Den inledande kartläggningen/utvärderingen gjordes tillsammans med 
deltagare och därefter förväntades deltagaren själv med ett digitalt instrument var fjärde 
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månad svara på uppföljningsfrågor. Deltagarnas intresse och ambitionsnivå av att svara på 
uppföljningarna varierade men får för hela målgruppen anses vara tämligen låg, vilket gjort 
innehållet i de lokala uppföljningarna svårtolkat.  
En förenkling av den digitala uppföljningen för deltagarna genomfördes ca ett år efter upp-
starten av projektet, vilket borde ha ökat svarsfrekvensen. 
VETA har parallellt med de digitala utvärderingarna jobbat med intervjuer med styrgrupps-
medlemmar, projektledare, projektmedarbetare och deltagare. En förhoppning är att 
intervjuerna ytterligare har belyst projektets innehåll, dess fel och brister men också 
glädjeämnen och framgångsfaktorer. 
 
Under projektperioden har vi internt i kommunen jobbat med månatliga lägesuppdateringar 
och uppföljningar på våra styrgruppsmöten och då lyft fram målgruppens behov och 
framgångsfaktorer inom projektet. Projektets medarbetare har även de fått månatliga 
lägesrapporter via mail med samma innehåll, som tagits upp under styrgruppsmötena. 
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Användande av resultat/Implementering 
Resultatet från projektet Värmlands Arbetskraft kommer efter projektslut att införlivas i 
Tillitsbyråns fortsatta arbete, i kommunen, med att på sikt skapa en relationsstyrd och 
tillitsbaserad organisation byggd på behov från målgruppen UVAS (unga vuxna som varken 
arbetar eller studerar). 
 
Hållbart arbetssätt/metod samt organisation och effekter 
Till de redan implementeringsklara metoderna/arbetssätten räknas: 

• metod (-er) för den uppsökande verksamheten,  

• inskrivningsförfarandet med IFO som remittent,  

• matchningen av deltagare ut mot privata företag, som under projektet har gjorts i 
samarbete med Tillväxtenheten.  

 
De tre metoderna har varit framgångsrika utifrån att tanken kring att tillit bygger relation och 
i nästa läge stegförflyttning mot arbete eller studier. Den uppsökande verksamheten har 
fångat upp deltagare, som kommunen tidigare misslyckats att nå fram till via KAA.  
Det, innan remiss från IFO, informella mötet med handläggare från IFO, eventuell deltagare 
och projektledare/projektmedarbetare har avdramatiserat insatsen för deltagaren, vilket 
sedan vid inskrivning underlättat för ett bra första planeringsmöte.  
 
Tvåvägssamarbetet som AME haft med Tillväxtenheten har varit en framgång, som kan 
komma att bli än större när nu implementeringen gör det möjligt för alla deltagare inskrivna 
på AME att dra nytta av det upparbetade samarbetet.  

 
På aktivitetsnivå kommer det arbete som handlat möjlighet till övningskörning med personal 
från AME att implementeras i ordinarie verksamhet. Ett urval av de friskvårds- och 
hälsoinsatser som erbjudits under projekttiden kommer implementeras.  
 
I första hand kommer möjligheten till friskvård på det kommunala Bad och gymmet att 
implementeras på ett tydligare sätt. Ett samarbete med öppenvård och kommunens 
boendestödjare samt arbetsmarknadskonsulenter och handledare från AME kommer 
initieras och ge ökade möjligheter att träna tillsammans med målgruppen.  
 
Implementering av ”Fiskegruppen” och andra intressegrupper görs i samverkan med 
kommunens familjecentral och AME med löpande kontakt kring lämpliga deltagare.  
Rökavvänjningskurser har erbjudits deltagarna via Capio Vårdcentral. Ett erbjudande som 
kvarstår efter projekttiden. 
 
Den i projektet uppstartade hälsoskolan kommer implementeras hos Första linjen, ett 
samarbete som också Grums finns med i sedan tidigare. 
 
Till projektets outtalade resultat finns också visdomen av att en framgångsfaktor är 
tillgänglighet. Målgruppen har inte sina behov styrda till kontorstid utan tillgänglighet hos 
den som står för tilliten. En implementering av tillgänglighet utifrån tillitspersonens arbetstid 
är svår att sätta på pränt men en arbetstid byggd på förtroende från och dialog med ansvarig 
chef inom AME gör implementeringen möjlig inom AME:s verksamhet.  
 
I samband med de implementeringsdiskussioner som hölls i styrgruppen under projektets 
slutfas tilldelades ett implementeringsansvar för ovanstående metoder och aktiviteter. I de 
implementeringar som är verksamhetsöverskridande ligger ansvaret på implementeringen på 
de verksamhetschefer som är inblandade och vid implementering inom en verksamhet ligger 
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ansvaret på verksamhetschef och någon ur personalen. Detta för att minimera att det upp-
arbetade försvinner om någon ansvarig avslutar sin anställning eller byter uppgifter inom 
kommunen. 
Under rubriken Kommunikation, spridning och påverkansarbete har redogjorts för hur 
projektet spritt kunskapen om dess existens vid projektinledningen. När nu projektet är 
avslutat är det såklart av vikt att gjorda erfarenheter och resultat i projektet tillvaratas. För 
att detta blir verklighet har styrgruppen beslutat att de ska vara kvar även efter projektavslut 
och införliva det som framkommit i styrgruppen för Tillitsbyrån.  
 
Projektägare och projektledares ambition är att upprepa vår närvaro i de ovan beskrivna 
spridningsforumen, där såväl kommunledning, övriga kommunala chefer, kommunstyrelse 
och de i kommunen benämnda tillitsagenterna finns representerade. 
Den här gången för att redogöra för resultatet men kanske fram för allt beskriva behovet hos 
de grumsmedborgare som utgjort deltagare i projektet och framtida likasinnade.  
 

Kommentarer och tips  
Avslutningsvis kommer här några reflektioner att ta med sig inför framtida liknande projekt: 
 

• Involvera någon ur kommunledningen eller dess närhet i författandet av 
problembeskrivningen, dvs det som mynnar ut i förändringsteorin. När målbilden går 
över en hel kommuns organisation krävs det för att nå ända fram resultatmässigt. 
 

• Önskvärt inför framtida styrgrupper kopplade till projekt är att delaktigheten i 
problemanalys och förändringsteori före projektet blir bättre, detta för att underlätta 
för det organisatoriska förändringsarbete som de facto utgör mål i projektet. 
 

• Delat projektledarskap har varit en framgångsfaktor i några av de kommuner som 
deltagit i projektet. Många fördelar finns med det upplägget, då mycket annars 
hamnar på en projektledare. ESF-projekt kräver mycket tid till administration och ska 
tiden dessutom räcka till deltagare, med i många fall stora behov, och jobb mot 
organisationsförändringar blir det stundtals övermäktigt med bara en projektledare.  
En uppdelning, där en projektledare koncentrerar sig på organisation och samverkan 
och ett mindre antal deltagare och en projektledare som lägger större delen av sin 
kraft på deltagare vore önskvärd. Administrationen bör då delas jämnt med de två. 
Eventuell frånvaro eller byte av projektledare underlättas också med ett delat 
ledarskap. 
Man skulle också kunna tänka sig att de två projektledarna hämtas från två olika 
verksamheter inom kommunen. Av tradition har projektet av den här karaktären 
hamnat under AME:s ansvar, utifrån att de oftast i sin målbild har närmande till 
arbete eller studier. Erfarenhet och resultat från liknande projekt visar att mål-
gruppen oftast är i behov av parallella processer för stegförflyttning, en förflyttning, 
som kanske kunde underlättas med att två verksamheter redan från projektstart 
delar på ledarskapet. 
 

• En utmaning som kvarstår är att hitta någon form av ”en väg in” i vården, vilket också 
framkommit i VETA:s uppföljningar. Hälsosamordnaren i projektet har haft en viktig 
roll med att bistå projektets deltagare och medarbetare med hjälp. Någon mot-
svarande roll har inte gått att upparbeta under projekttiden. Möjligt är att det 
privata vårdalternativet i Grums kan ha försvårat en framtida samverkan men nya 
försök bör göras i framtida projektarbete.  
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