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Sammanfattning  
 

Flera av de riskfaktorer som är identifierade att kunna påverka ungas etablering i 

arbetslivet negativt förekommer i Hagfors kommun och flera finns också som en högre 

andel jämfört med riket.  Det fanns därför ett behov av att identifiera och jobba med 

målgruppen unga som varken arbetar eller studerar.  

Det har under projektet varit ett stort fokus på att utgå från varje individs mål, behov och 

förutsättningar. Samverkan och samordning av kontakter och insatser har för många varit 

en del av deras planering. Det har även erbjudits gruppaktiviteter både på plats men även 

digitalt. 

Genom projektdeltagande så har varje deltagare gjort någon form av stegförflyttning i att 

närma sig arbetsmarknaden. Andel som skrivits ut till studier och jobb är 23% . Dock kan 

det sägas att de som blivit inskrivna på arbetsförmedlingen och även överskrivna till ett 

annat projekt är deltagare som kan ha testat både studier och praktik men sen har inte 

detta varit själva utskrivningsanledningen och därmed så räknas inte de in i resultatet, 

hade de varit inkluderade så blir det totalt 51% 

Förutom de gemensamma projektmålen så har Hagfors även haft tre lokala mål. Att ta 

fram en metod för uppsökande verksamhet, vilket främst skett genom annonsering och 

synliggörande samt samverkan med skolan. Upparbetat en ökad samverkan med 

arbetsgivare har varit lite svårt att få till på en mer strukturerad nivå på grund av covid 19 

men det har fungerat väl för de enskilda deltagarna. Utvecklat metoder för anpassade 

studier har testats i olika skolformer och det har varit en del distansstudier. 

Under projekttiden har det skett en ökad samverkan mellan skolan, AME och socialtjänsten 

vilket medfört att existerande styrgrupp och arbetsgrupp är implementerad. 

Man kommer fortsätta jobba med kartläggning då det varit en bra metod för att ta reda på 

deltagarnas mål och förutsättningar och fö att få kunskap kring bakgrund och eventuellt 

nätverk. Fortsatt gruppverksamhet och även erbjudande om friskvårdsaktivitet vid AME är 

också implementerat. Det har under projekttiden blivit tydligt att det finns behov hos 

målgruppen som idag inte kan tillgodoses och det kommer därför föras en fortsatt 

diskussion kring ett förlängt åldersspann för KAA ansvaret och även kring en samlad 

praktiksamordning i kommunen. 



 

 

Projektidé och förväntade resultat  

 

 

 

 

Bakgrund 

 

Hagfors kommun har haft som mål under projekttidens genomförandefas maj 2020-mars 

2022 att kunna ha haft totalt 45 deltagare i projektet. Det faktiska antalet deltagare har 

varit totalt 35 deltagare under hela projekttiden.  Det långsiktiga resultatet och målet är att 

50% av deltagarna ska ha avslutas mot studier eller arbete och att 50% ska ha ökat sin 

anställningsbarhet. 

En projektledare har varit anställd på heltid och ytterligare 1,82% har varit medfinansierade 

av Europeiska socialfonden (ESF). De medfinansierade har bestått av personal inom 

arbetsgruppen. En särskilt utsatt grupp är unga som varken studerar eller arbetar. Enligt 

delrapporten “stöd till unga som varken arbetar eller studerar” från april 2019 av 

myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor framkommer olika riskfaktorer som kan 

påverka ungas etablering i arbetslivet negativt och att de hamnar i ett utanförskap. Dessa 

riskfaktorer är: ofullständig skolgång, socio-ekonomisk bakgrund (där föräldrars utbildning 

och ekonomi räknas in) , psykisk ohälsa, funktionsnedsättning, att vara utrikes född eller 

nyanländ, tidigt föräldraskap, sexuell läggning/könsidentitet/könsuttryck och bostadsort. 

Flera av dessa riskfaktorer som är identifierade att kunna påverka ungas etablering i 

arbetslivet negativt förekommer i Hagfors kommun och flera finns också som en högre 

andel jämfört med riket.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Målgrupp och deltagare 

 

Målgruppen för projektet är unga i åldern 15-29 år som varken arbetar eller studerar. I 

målgruppsanalysen som gjordes så hämtas siffror på målgruppen från socialtjänsten, 

kommunens aktivitetsansvar och från Försäkringskassan och de personer som uppbär 

aktivitetsersättning. Av målgruppsanalysen kan man generellt se en överrepresentation av 

män. Denna överrepresentation kan man också se av siffror från statistiska centralbyrån 

som visar att det under 2019 i åldersgruppen 15-30 år i Hagfors kommun finns en 

överrepresentation i befolkningsmängden med totalt drygt 200 fler män än kvinnor. Det 

finns också i statistik från 2017 från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

(MUCF) gällande gruppen unga vuxna utan arbete och studier (UVAS) i åldern 16-29 en 

överrepresentation av män även om det här totalt endast är 15 fler män än kvinnor.   

Gemensamt för målgruppen i Hagfors kommun är att många inte har slutfört sina 

gymnasiestudier och saknar därför en fullständig gymnasieutbildning, dock skiljer det sig 

åt i hur långt man har kommit i sin skolgång och anledningen till varför man inte har slutfört. 

Problem med psykisk ohälsa och funktionsnedsättning är också gemensamt för 

målgruppen men även här kan det skilja sig åt mycket i vilka typ av problem som finns och 

vilken hjälp och stöd som man har fått/inte fått. Av de äldre i målgruppen kan många ha 

haft olika insatser, sysselsättning och praktik men som kanske inte har fungerat i längden 

vilket då kan ha medfört upplevelser av misslyckande, sämre självförtroende och sämre 

mående. 
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        Projektmål 

 

 

 

 

 

Det långsiktiga resultatet och målet för hela projektet är att 50% av deltagarna ska ha 

avslutas mot studier eller arbete och att 50% ska ha ökat sin anställningsbarhet.  

I den lokala förändringsteorin som gjordes i uppstarten av projektet har mål för resultat 

delats upp på individnivå, horisontella principer och organisationsnivå samt om det är på 

kort och medellång sikt. 

 

 

Mål för resultat på individnivå 

 

➔ Ökad självkänsla och självförtroende, Ökad kunskap om egna styrkor och förmågor, 

ökad känsla av social samvaro 

➔ Förbättrat fysiskt och psykiskt mående 

➔ Bruten isolering 

➔ Ökad kunskap om arbetsmarknad och bättre förutsättningar för medvetna val mot 

arbete och studier 

➔ Deltagarna har fått bättre förutsättningar och behörighet för att söka studier. 

➔ Deltagarna har fått ökad anställningsbarhet. 

➔ Nå  fler i målgruppen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



 

 

 

Mål för resultat angående horisontella principer 

Vid aktiviteter, samtal och andra forum ska det alltid ha funnits med ett perspektiv på 

tillgängligheten. Tanken har varit att det som planeras för deltagarna ska ha varit tillgängligt 

för samtliga, såvida det inte föreligger särskilda skäl. Då fokus har varit på individen och 

inte processen så har det planerats utifrån den enskildes individuella behov och 

förutsättningar när det t. ex. gäller plats/ miljö, tid samt attityder och värderingar för att i 

möjligaste mån öka tillgängligheten. Det ska ha funnits möjlighet till både individuella 

aktiviteter och aktiviteter i grupp. Planering av anpassade lokaler har setts över utifrån 

behov för att öka tillgänglighet.  

Kommunikation och information om projektet och med deltagare har anpassats för att ge 

bättre förutsättningar till bättre och ökad kommunikation. Det ska ha funnits en öppen 

dialog med aktörerna inom samverkan och arbetsgivare kring hur det ser ut på 

arbetsplatsen när det kommer till behov och kompetens kopplat till normer som gäller kön, 

ålder, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck 

och funktionsvariation. Arbetsgivare bör ha fått en ökad kunskap och förståelse om normer 

och målgruppens situation och behov. 

Personal och styrgrupp ska ha fått en bättre inblick och mer kunskap om målgruppens 

olika behov  samt också möjlighet  att delta på utbildningar gällande de horisontella 

principerna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mål för resultat på organisationsnivå 

 

De tre lokala projektmålen för Hagfors har tagits fram genom att styrgrupp och arbetsgrupp 

diskuterat nuläget utifrån kommunens starka och svaga sidor. De verksamheter som 

deltagit är individ- och familjeomsorgen, AME, LSS, skola och ansvarig för kommunala 

aktivitetsansvaret. 

1. Tagit fram en metod för uppsökande verksamhet 

Att testa olika sätt för att se om det finns metod som fungerar bättre och där man kan mer 

strukturerat jobba med uppsökande verksamhet. Detta för att nå de unga som inte finns 

hos någon remittent eller i något system men som är i behov av hjälp och stöttning för att 

komma vidare i studier/arbetsliv och/eller med att hitta rätt i välfärden. Även för att nå de 

unga som kanske har hamnat “mellan stolarna” eller där remittenten inte lyckats med att 

nå dem eller kunnat stegförflytta.  

2. Upparbetat en ökad samverkan med arbetsgivare 

Det finns ett behov av att förstärka samverkan med arbetsgivare. Målgruppen saknar ofta 

nätverk och har ingen, lite eller dåliga erfarenheter från arbetslivet. Förhoppningen är att 

en ökad samverkan med arbetsgivare ska leda till att fler unga får positiva erfarenheter 

och kunskaper från arbetslivet. Att också arbeta med att få till en struktur och samordning 

i kontakten med arbetsgivare och tydliggöra vilka arbetsgivare som finns, kontaktuppgifter, 

arbetsuppgifter och möjligheter till praktik/jobb. 

3. Utvecklat metoder för anpassade studier 

Skolan skulle behöva vara mer tillgänglig på individnivå vilket innebär vissa anpassningar 

utifrån behov. Studerande kan behöva få ingå i mindre grupp eller i enskilda sammanhang, 

anpassade mötesplatser som är neutrala etc. Att tillsammans med studievägledare och 

utbildningsanordnare titta på vilka möjligheter som finns för att studera utifrån varje individ 

för att hitta fungerande metoder så att fler unga kan avsluta sin skolgång. 

 

                                                                         

 

Arbetssätt/Metod 
 



 

 

 

Uppsökande verksamhet 
 

För att nå fler unga i målgruppen och även de som inte har någon remittent  så har 

annonsering av projektet gjorts vid några tillfällen på kommunens hemsida, facebook och 

i det lokala annonsbladet, veckobladet. Det har även funnits möjlighet att anmäla intresse 

via en e-tjänst på kommunens hemsida. Detta har resulterat i att föräldrar/ andra anhöriga 

och även de unga själva har tagit en kontakt. Av de 35 deltagare i projektet så har 8 

deltagare kommit in i projektet utan remittent.  

Det har också bedrivits uppsökande verksamhet tillsammans med det kommunala 

aktivitetsansvaret (KAA) och studievägledare på skolan där skriftliga utskick, 

informationsmöten och hembesök har gjorts. Ur denna samverkan har 7 deltagare skrivits 

in i projektet.Tillsammans med KAA har även fokus lagts på att informera och erbjuda de 

som fyller 20 år en kontakt för att fortsätta kunna få hjälp och stöttning tillbaka till studier 

eller mot arbete.  

 

Fokus på individen 

Efter inskrivning i projektet så har kartläggningen påbörjats och gjorts i början av 

projektdeltagandet för att få med deltagarens bakgrund samt vilka mål och vad för typ av 

stöttning deltagaren vill ha samt på vilket sätt. Kartläggningen har gjorts med hjälp av den 

mall som projektkontoret tagit fram och som använts i alla delprojekt. Plats, tider och 

tidsåtgång har anpassats efter deltagarnas önskemål.  Möten har inneburit fysiska möten 

på plats på projektledare/medarbetares kontor, i annan offentlig miljö som cafe, hemma 

hos deltagare och utomhus. Det har även skett kontakt via telefon- och videosamtal, sms, 

mail och digitala möten.  

Beroende på upplägg  så har det varit individuellt hur lång tid som det har tagit att gå 

igenom kartläggningen för varje deltagare. Det har varit ett stort fokus på att projekt 

deltagandet ska utgå från individens behov och mål och att det är dessa som styr vilka 

aktiviteter och insatser som planeras utifrån varje deltagares förutsättning och förmåga. 

Efter kartläggningen så har även en individuell plan gjorts tillsammans med deltagaren där 

mål, delmål och aktiviteter till delmål satts upp samt när och vem som gör vad. Denna 

ligger sen till grund för deltagarens aktiviteter och insatser i projektet.  

 



Uppföljning och revidering av planeringen har gjorts  kontinuerligt tillsammans med 

deltagaren i coachande samtal där fokus har varit på de framsteg/stegförflyttningar som 

deltagaren har gjort utifrån sin planering. Den mall som använts för den individuella planen 

har tagits fram lokalt i  Hagfors i början av projektet och tanken har varit att använda denna 

till alla deltagare, mallen är inspirerad av den mall som används av samspelet i Karlstad.  

Beroende på vilket mål och förutsättningar som deltagaren har haft har alla också haft olika 

vägar dit. Men som exempel så kan en deltagare ha haft jobb som sitt mål där praktik har 

varit delmål och då kan aktiviteterna ha varit att titta på olika praktikplatser och vad som 

krävs, studiebesök, att förbereda sig inför praktik med att vara med på grupp angående 

arbetsmarknadskunskap och /eller andra aktiviteter som kan ha inneburit att träna på att 

vara i sociala sammanhang. Praktik har gjorts både inom kommunens verksamheter och 

hos externa arbetsgivare och ideella föreningar. Vid en praktik har det skrivits ett 

praktikavtal och regelbundna uppföljningar har gjorts tillsammans. Projektmedarbetare har 

ibland varit med i början vid en praktik när det funnits önskemål om detta från deltagaren. 

 

Gruppaktiviteter 

 

Tanken från början var att testa olika gruppaktiviteter på plats för att också kunna se om 

de kan implementeras i befintlig verksamhet. Detta har under projekttiden bara varit möjligt 

under vissa perioder då gruppverksamhet på plats inte har varit rekommenderad på grund 

av covid 19. På grund av osäkerhet kring detta så har det även försvårat planeringen för 

olika gruppaktiviteter.  

De aktiviteter som har anordnats har erbjudits till alla deltagare i projektet och har 

anpassats om det har behövts enligt de individuella förutsättningarna. Fokus har varit på 

att erbjuda en trygg miljö där deltagarna har kunnat vara med på en aktivitet men inte  

haft något krav på prestation eller att man måste vara social och prata med varandra. Detta 

har varit på de träffar som gjorts fysiskt och digitalt, vid digitala så har man också kunnat 

välja om man vill ha på kamera eller ej.  

En del gruppaktiviteter har ändå genomförts fysiskt på plats såsom arbetsförberedande 

kurs på tre gånger som hölls av projektledare och medarbetare och där även en 

representant från arbetsförmedlingen medverkade vid ett tillfälle.  

 

 

 



En digital kurs inom samma ämne men som kallades vägen till arbetsgivarna på åtta 

gånger har också några deltagare genomfört som anordnades av arbetsgivare 

samordnare på projektkontoret. 

Deltagare har också varit med i en digital hälsoskola på fem gånger som anordnats av 

hälsosamordnare från projektkontoret.   

Det har erbjudits individuell kontakt med friskvårdskonsulent en gång i veckan under våren 

2021 med både fysiska träffar innehållande friskvårdsaktiviteter och via telefon. 

Friskvårdskonsulent och projektledare har också under en period erbjudit  aktiviteter 

utomhus för deltagare i grupp. Friskvårdskonsulent och projektledare anordnade även en 

kurs, vardagssmart för deltagare i projektet och på AME vid fyra tillfällen med olika teman 

där gäster bjöds in för att informera om sin verksamhet och om olika stöd och funktioner 

som finns i kommunen.  

Friskvårdsaktivitet i form av promenader har under hösten 2021 erbjudits två gånger i 

veckan för deltagare i projektet och även för deltagare i AMEs ordinarie verksamhet. 

I de utvärderingar som gjorts så har det framkommit att deltagare som har varit med på 

dessa gruppaktiviteter har upplevt dem som givande med både själva innehållet och det 

har även varit ett  sätt att träna på sociala sammanhang.  

 
 
 
Samverkan 
 
Genom den arbetsgrupp och projektmedarbetare som funnits under projektet där KAA, 

arbetskonsulent från LSS, personal från LSS verksamhet, socialsekreterare och 

representant från utvecklingsenheten så har det skett en ökad samverkan mellan de olika 

verksamheterna. I de arbetsgruppsmöten som varit har det funnits en dialog kring projektet 

och andra frågeställningar som kommit upp kring målgruppen och det har gjort det enklare 

att ta vidare till “rätt” verksamhet. Även individärenden har kunnat lyftas här för att få hjälp 

med hur man kan komma vidare och om eventuellt projektdeltagande eller andra lämpliga 

insatser.  

 

Frågor som behöver tas på ledningsnivå har istället kunnat lyfts i styrgruppen då denna 

innehåller chefer från AME, skola och socialtjänst. 

Förutom denna samverkan som har varit inom kommunen så har det även skett 

samverkan i individärenden med Försäkringskassan och Region Värmland vilket då har 

varit i avstämningsmöten och/eller SIP möten. 

 

 



Projektpersonal har uppmärksammat när det har funnits ett behov av mer samverkan med 

involverade parter för en deltagare och då tagit kontakt med den part som är 

sammankallande. I SIP möten har det då varit socialtjänsten som sammankallat till sådana 

möten och vid avstämningsmöten mellan Försäkringskassan och vården så har det varit 

Försäkringskassan som sammankallat. Vid andra typer av uppföljningsmöten så har 

projektpersonal sammankallat till dessa.  

I början av projektet, under 2020 fanns en viss kontakt och samverkan mellan projektledare 

och handläggare vid projekt Ung framtid 2.0 på arbetsförmedlingen. Men på grund av byte 

av personal och omorganisering vid arbetsförmedlingen så upphörde denna kontakt och 

ersattes aldrig av någon annan. Det har därför inte direkt skett någon samverkan med 

arbetsförmedlingen. Projektpersonal har dock hjälpt och stöttat de deltagare som har gått 

vidare och skrivits in vid arbetsförmedlingen och då varit med vid de första telefonsamtalen 

samt även kring aktivitetsrapportering. 

 

                                             

 

 

                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Aktiviteter/fortbildning för personal 

 

Under projektet har olika aktiviteter och fortbildning erbjudits till framförallt personal i 

arbetsgruppen. Det har varit positivt med dessa erbjudanden kring fortbildning men det har 

inte alltid gått att kombinera med medarbetarnas övriga arbetsuppgifter och därför har det 

främst varit projektledare som kunnat vara med på de flesta av dessa utbildningar. 

Projektledare och medarbetare (KAA ansvarig)  genomförde utbildning i FACT och 

projektledare har även varit med på de efterföljande metod stöden kring detta. De 

efterföljande metod stöden har varit bra då det har skett ett erfarenhetsutbyte i form av att 

dela med sig kring avidentifierade ärenden och på så sätt också få uppslag i hur man kan 

jobba vidare. Projektledare och medarbetare deltog i dagar angående horisontella 

principer vilket var väldigt uppskattat och det gav en del ideér kring hur man skulle kunna 

jobba vidare med detta i kommunen, dock har de idéerna ännu inte kunnat verkställas. 

Projektledare och medarbetare har också deltagit i de digitala föreläsningar som 

anordnades av projekt paraplyet och region värmland angående diagnoser samt av 

friskvården i värmland som handlade om friskvård, kost/motion samt motivation.  

Projektledare har även deltagit i utbildning i supported education. För att få bäst genomslag 

på denna metod bör det kanske vara något som man jobbar med mera brett inom 

kommunen men det har ändå varit hjälpsamt då det är en del deltagare som provat studier 

och även gått vidare till studíer.  

Vid projekt ledarträffar och handledning är det projektledare som deltagit i dessa och där 

den största behållningen just har varit erfarenhetsutbytet med de andra kommunerna. 

Andra typer av fortbildning som projektledare har tagit del av är olika föreläsningar kring 

målgruppen från MUCF, SKR, länsstyrelsen och Regionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projektets resultat, mål och indikatorer 
 

 Resultat på individnivå 

De aktiviteter som finns med på individnivå i förändringsteorin är såna som har erbjudits 

till deltagare i projektet och som de har medverkat i utifrån sina egna mål och 

förutsättningar. De resultat som skulle uppnås på kort sikt och även resultat på medellång 

sikt är mer av kvalitativa värden och inte så lätta att kunna mäta. Men utifrån de 

utvärderingar, enkäter och intervjuer som har gjorts med deltagare så finns ändå en 

samlad bild av att dessa har uppnåtts. Genom projektdeltagande så har varje deltagare 

gjort någon form av stegförflyttning och åtminstone brutit isolering genom kontakt med 

projektpersonal. I de intervjuer som gjorts med deltagare så framkommer det att deltagarna 

upplever personlig utveckling genom att socialisera mer, komma utanför hemmet, tänka 

på sin framtid. Lär känna sig själva bättre. Deltagarna anger också att de har öppnat upp 

mer, tror på sin egen förmåga att få ett jobb, och att deras tro på sig själva  

har ökat i projektet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



När det kommer till de kvantitativa resultaten vid utskrivning och resultat på lång sikt 

kopplat till andel som skrivits ut till studier och jobb så är det 23% . Dock kan det sägas att 

de som blivit inskrivna på arbetsförmedlingen och även överskrivna till ett annat projekt är 

deltagare som kan ha testat både studier och praktik men sen har inte detta varit själva 

utskrivningsanledningen och därmed så räknas inte de in i dessa siffror. Men om man 

räknar in dessa så blir det då 51%. Även de deltagare som vid utskrivning är i praktik 

och/eller kommunens egna verksamheter samt har flyttat har också på olika sätt närmat 

sig arbetsmarknaden. De deltagare som vid utskrivning är sjukskrivna eller i 

vård/behandling har också gjort stora personliga stegförflyttningar och där det då kan ha 

handlat mer om att hitta rätt i välfärden.  

 

 

 

 

Resultat angående horisontella principer 

Av problem- och målgruppsanalysen kan man se att det finns skillnader i kommunen 

mellan könen och om man är inrikes- eller utrikes född, både när det gäller avslutad 

skolgång samt på arbetsmarknaden. De aktiviteter som har erbjudits i projektet har 

erbjudits till alla deltagare och har sen fått anpassats utefter vilka individuella behov som 

funnits av de som deltagit. Det har därför inte gjorts några riktade aktiviteter utifrån kön 

eller ursprung.  

 

 

                                                                                                        

                                                                                                                         

 

    

                                                            

                                            

 

 



Av den målgruppsanalys som gjordes fanns det en förmodan om att det skulle kunna bli 

en ojämn fördelning av deltagare mellan könen vilket också blev utfallet. Detta kan ses i 

diagrammen ovan.  

När man tittar på hälsan hos deltagarna så har majoriteten problem med psykisk ohälsa 

och 22 stycken har en eller flera psykiatriska diagnoser och där könsfördelningen är 9 

kvinnor och 13 män, dvs att alla deltagande kvinnor har en eller flera psykiatriska 

diagnoser. Av de 9 utrikesfödda har 3 en psykiatrisk diagnos men fler har problem med en 

psykisk ohälsa.  

Både den ojämna könsfördelningen i antalet deltagare och även när det gäller den  

psykiska ohälsan så är det svårt att veta vad detta beror på och det finns främst 

spekulationer kring detta.  Det har under projektets gång förts diskussioner med både 

projektpersonal, styrgrupp och även tillsammans med andra kommuner kring den ojämna 

fördelningen mellan kvinnor och män i antalet deltagare. För att kunna dra några slutsatser 

så skulle det behöva göras en djupare analys av både kvantitativ data kring målgruppen 

men även mer kvalitativ med tex intervjuer med målgrupp och samverkansaktörer.  

 

Resultat på organisationsnivå 

 

●   Tagit fram en metod för uppsökande verksamhet 

De metoder som har testats i projektet har varit att tillsammans med olika funktioner inom 

skolan och kommunen bedrivit uppsökande verksamhet.  

Projektledare har haft ett nära samarbete med KAA ansvarig och oftast en avstämning 

varje vecka för att se om det finns personer som kan vara aktuella för projektet eller om 

det finns behov av andra insatser. I det uppsökande arbetet har även hembesök 

tillsammans använts som metod.  I de regelbundna avstämningarna har det också stämts 

av hela tiden angående de personer som är nära att bli 20 år och kontakt har erbjudits till 

dessa när det funnits ett behov. Detta har gjorts för att fånga upp de som blir 20 år inom 

KAA  och där det inte finns någon annna part som aktivt jobbar vidare med personerna.  

Här har det framgått att de finns ett behov av att fortsätta jobba och kunna erbjuda stöd 

även till de som är äldre än 20 år.   

 

 

 

 



●  Upparbetat en ökad samverkan med arbetsgivare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Många av deltagarna har stått ganska långt från arbetsmarknaden och har heller aldrig 

tidigare haft ett jobb. Av de som har arbetslivserfarenhet är detta främst sommarjobb och 

kortare anställningar.  Samverkan med arbetsgivare har främst skett kring individärenden 

och inte organiserat. Det har inte heller skett någon riktad insats gentemot arbetsgivare 

angående handledningsutbildning då det inte heller har efterfrågats av arbetsgivarna.  

Covid 19 pandemin har gjort att en större och mer samlad samverkan gentemot 

arbetsgivarna har varit svår att genomföra och det har även varit svårare för deltagarna att 

få praktik då många arbetsgivare under perioder har haft helt stopp på att ta in nya 

personer i deras verksamheter.  För de deltagare som har haft en extern praktik så har 

detta fungerat väl och där två personer efter en praktikperiod har fått en anställning.    

 

 

 

      Utvecklat metoder för anpassade studier 

 

                                                         



 

                                                                                       

 

    SAKNAR GYMNASIEEXAMEN                                              HAR GYMNASIEEXAMEN 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Som kan ses av diagrammen ovan så har majoriteten av deltagarna inte en avslutad 

gymnasieexamen. Skola och studier är något som många inte är positiva till men där andra 

insatser i projektet och mycket motivationsarbete ändå har lett till att fler deltagare har 

vågat prova någon typ av studier.  

Deltagare har under projektet provat på studier på folkhögskola och komvux både på 

distans och på plats i Hagfors och då både teoretiska och yrkesinriktade utbildningar.  

Fem personer har under projektets gång testat och sedan skrivits ut till studier. De har då 

under minst tre månader med studier varit fortsatt inskrivna i projektet för att på så vis 

kunnat följa upp och stöttat deltagarna. Ytterligare fyra deltagare har under projektet testat 

på studier och även kunnat avsluta kurser men har sedan valt att avbryta dessa studier då 

de inte passat.  

Det har blivit tydligt att studier på distans kan vara ett bra sätt för personer att testa på 

studier och särskilt för de som inte har så bra erfarenhet av de fysiska skolmiljön eller har 

sociala svårigheter. Men det har också blivit tydligt att sådana studier kräver ett ganska 

stort ansvar hos individen att kunna vara självgående och planera sina studier. Här har vi 

testat olika upplägg då projektpersonal har haft avstämningar med deltagaren under 

studietiden. I en del fall varit med vid uppstart för att kunna göra en studieplanering och 

även tillsammans med deltagaren loggat in för att se hur studierna fortlöper. Det har även 

varit en bra kontakt med studievägledare där också uppföljningar gjorts.                                                                                                                                                    

 

 

 

Central organisering 



 

Den centrala organiseringen från projektkontoret har fungerat väl under hela projekttiden.  

Det har alltid varit lätt att få tag på personal samt få återkoppling på frågor som har dykt 

upp och även för rådgivning gällande deltagare, organisering och administration. De 

aktiviteter som har anordnats av projektkontoret har varit välordnade och uppskattade av 

både deltagare och personal.  

Det har varit väldigt positivt när det har varit aktiviteter till deltagarna som arbetsgivar- och 

hälsosamordnare samt friskvårdskonsulent har varit med och anordnat både när det har 

varit tillsammans med andra kommuner och enskilt. Detta är något som kanske kunde vara 

bra att utöka i framtida projekt och där också aktiviteter för deltagarna är tillsammans med 

alla kommuner.  

 

 

Kommunikation, spridning och påverkansarbete  
 

Annonsering av projektet har gjorts vid några tillfällen på kommunens hemsida, facebook 

och i det lokala annonsbladet, veckobladet. Detta har dels varit i syfte om uppsökande och 

att nå fler deltagare men också för att sprida information kring projektet. Ungefär halvvägs 

in i projektet fanns en text där en deltagare intervjuats som också hade fått ett arbete 

genom projektet.  

Inom kommunens verksamheter som skola och socialtjänst har det löpande spridits 

information kring projektet som framförallt gjorts genom medarbetare i arbetsgrupp och 

styrgrupp.  Projektledare har även deltagit vid möten med kommunledningsutskottet och 

barn och bildning för att presentera projektet. 

Det finns en implementeringsplan där projektresultat förs vidare och både de 

framgångsfaktorer och utmaningar kommer att arbetas vidare med då både styrgrupp och 

arbetsgrupp fortsätter sin samverkan. 

 

 

 
 

 

Uppföljning och utvärdering  
 



 

 

De externa utvärderarna VETA har bidragit med att belysa och problematisera de 

framgångsfaktorer och utmaningar som finns. Det har varit bra att ha en utomstående aktör 

för detta då det är lätt att bli “hemmablind”. Efter återkopplingar har fokus lagts på de 

utmaningar som finns och som är möjliga att jobba med under projekttiden men samtidigt 

ha med sig de utmaningar som kanske kräver längre tid och större förändringar inom 

organisationen. Det har också varit värdefullt att få positiv feedback och speciellt den 

respons som kommit från deltagare då det ändå har känts som att projektet har varit 

givande för individerna.  

Intern uppföljning har gjorts löpande under hela projekttiden där möten med arbetsgrupp 

ochs styrgrupp har främst varit de forum som använts till detta. Projektledare och 

projektägare har också haft en tät kontakt under hela projekttiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Användande av resultat/Implementering 
 

 

 



Styrgrupp och arbetsgrupp 
 

Under projekttiden har det skett en ökad samverkan mellan skolan, AME och 

socialtjänsten. Det har därför beslutats att existerande styrgrupp och arbetsgrupp kommer 

att fortsätta finnas kvar och regelbundet ha möten tillsammans. När det gäller styrgrupp så 

har det varit möten inplanerade en gång per månad förutom under semesterperioder. Det 

har varit positivt  att styrgruppen har fått en ganska tät uppdatering kring nuläget i projektet 

och de framgångar samt hinder som har uppstått och på så vis också kunnat ta detta 

vidare. Det som ibland kan ha varit negativt är att det kan ha saknats tid för längre 

diskussioner och då har dessa fått bokats in separat. När det gäller arbetsgruppen så har 

det sett lite olika ut kring intervall i möten på grund av att det under en period var en 

sammanslagning av dessa möten tillsammans med andra projekt i kommunen.  Det 

upplevdes som att det blev bättre när det sen återgick till att varje projekt har sina egna 

arbetsgruppsmöten och en lärdom är att alltid planera in kommande vid sittande möte. 

Det fortsatta arbetet och möten med styrgruppen så kommer chef för 

arbetsmarknadsenheten ansvara för att vara sammankallande och i arbetsgruppen så 

fortsätter projektledare att sammankalla under projekttid för ReAct.  

 
 
 
Kartläggning 
 

Att jobba med kartläggning har varit en bra metod för att ta reda på deltagarnas mål och 

förutsättningar och få kunskap kring bakgrund och eventuellt nätverk. Detta är något som 

även andra projekt i kommunen har jobbat med och det har därför implementerats som 

arbetssätt när arbetskonsulent vid AME träffar nyinskrivna.  

Arbetskonsulent är den som ansvarar för detta och har en samordnande roll för de som är 

inskrivna vid AME. 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppverksamhet 

 

Att kunna erbjuda någon form av gruppverksamhet som inte är i den ordinarie 



verksamheten men som görs under verksamhetstid har upplevts som positivt både från 

deltagare och personal. Tanken är därför att det ska ske en fortsatt gruppverksamhet minst 

en gång i månaden utifrån önskemål och behov från deltagare vid AME Projektledare 

kommer att fortsätta vara samordnande kring detta men ta hjälp av arbetshandledare och 

arbetskonsulent vid AME 

 

Friskvårdsaktivitet 

 

Det provades under en period med att erbjuda promenader eller annan aktivitetet efter 

önskemål vid två tillfällen i veckan. Detta var då en del av deltagarnas planering för dagen 

och något de gjorde under sin tid på AME. Det är önskvärt från både deltagare och 

personal att fortsätta med regelbunden friskvård och tanken är att det det finns ett fortsatt 

erbjudande om friskvårdsaktivitet två ggr/vecka till alla deltagare vid AME som då 

inkluderas i deras befintliga schema.Projektledare tillsammans med Arbetshandledarna 

ansvarar för att planera kring detta. 

 

Förlängt KAA 

 

Utifrån den uppsökande verksamheten så har det framkommit att det finns en del unga 

som är äldre än 20 år också behöver hjälp och stöttning för att komma vidare då de står 

utan jobb och studier.  I nuläget finns ingen samordnande roll för unga som är över 20 år 

och som inte finns hos någon remittent. Därför kommer  det vara en fortsatt diskussion 

kring ett förlängt åldersspann för KAA ansvaret.  

Styrgruppen är de som får arbeta för att få in frågan i budget då det krävs en utökning av 

befintlig tjänst. 

Styrgruppen gör ett ekonomiskt underlag och konsekvensanalys under april 2022 som 

lämnas inför budgetprocess 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

Praktiksamordning 

 

Det har blivit tydligt under projekttiden att det finns ett behov av en strukturerad 



praktiksamordning i kommunen. Nu görs detta från olika personer i olika verksamheter 

vilket gör att det blir väldigt personbundet och beroende på vilket kontaktnät som finns. 

Det blir också rörigt för arbetsgivare som upplever att de ibland blir kontaktade med samma 

frågor fast från olika verksamheter. Det behövs därför en fortsatt diskussion kring 

praktiksamordning i kommunen gällande ansvar och struktur. Detta kommer att ske via 

styrgruppen som får arbeta för att få in frågan i budget då det eventuellt krävs en ny tjänst 

eller en omorganisering. Styrgruppen gör ett ekonomiskt underlag och konsekvensanalys 

som lämnas under april 2022 inför budgetprocess 2023. 

 

 

 

 

Kommentarer och tips  
 

 

● Titta vidare på eller tipsa tex universitetsstuderande om att göra en djupare analys 

av den ojämna könsfördelningen i antalet deltagare  

● Vid medfinansiering är det bra att se till att det från början är klart kring den personal 

som ska vara medfinansierad, att de är rätt för ändamålet och att det finns utrymme 

i ordinarie verksamhet  att kunna lägga ner den tid som är tänkt för medfinansiering. 

● Att kunna dela på projektledarskap har setts i andra kommuner som något positivt 

då man kan ha olika roller. Om inte ett delat projektledarskap så kanske man kan 

ha olika roller och ansvar i exempelvis en arbetsgrupp. Detta bör dock också vara 

klart från början. 

 


