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Sammanfattning  

Värmlands Arbetskraft har under projekttiden 200201–220531 haft 92 deltagare, 60 män och 

32 kvinnor. Cirka 60% har kommit från det uppsökande arbetet och varit deltagare utan någon 

form av ersättning, cirka 40% av deltagarna har kommit från socialtjänsten och uppburit 

försörjningsstöd. 46% har avslutats mot arbete/studier. 

Projektet behövdes i verksamheten då tidigare projektet Värmlands Framtid påvisat vikten av 

att utveckla arbetet med arbetsgivare så fler i målgruppen skulle kunna närma sig 

arbetsmarknaden. Samverkan kring deltagare med Regionen behövde stärkas så rätt 

vårdkontakt kunde knytas, samt att nå ut till fler unga vuxna i målgruppen med uppsökande 

verksamhet. 

Projektet har utgått från ordinarie verksamhet på Ung Arena och utvecklat verksamheten 

under projekttiden utifrån de mål som sattes upp för projektet. De mål som utvecklades i 

verksamheten och blev lyckosamma under projekttiden har implementerats löpande. 

Projektet har i huvudsak fokuserat på deltagarens väg till arbete/studier med upplevd ökad 

hälsa och livskvalité.  

Projektet har bland annat erbjudit gruppträffar med inriktning på arbetsmarknadskunskap och 

studier, friskvård och hälsa, vardagsekonomi, självstärkande och motiverande coachsamtal. Vi 

har även erbjudit individuellt anpassad praktik samt praktik i grupp tillsammans med 

projektpersonal. Detta gick att genomföra då projektet stärkt sina arbetsgivarkontakter. 

Samarbetet med Regionen föll väl ut med de hälsosamordnare som var knutna till projektet. 

Framgångsfaktorn i detta arbete resulterade i att deltagare fick en stabil vårdkontakt som höll 

över tid. 

  



 
 
 

    

Projektidé och förväntade resultat 
 

Projektidé 

Projektet Värmlands Arbetskraft skulle bygga vidare på framgångsfaktorer och arbetssätt som 

arbetades fram i det ESF-finansierade projektet Värmlands Framtid. Det övergripande 

projektmålet var att projektets insatser skulle bidra till nya metoder/arbetsformer och leda 

fram till att unga som varken arbetar eller studerar skulle komma ut i arbete, utbildning eller 

att de som deltog i projektet skulle närma sig arbetsmarknaden.  

 

Projektmål 

Målen för Karlstad har utifrån det övergripande målet delats in i fyra projektmål: 

• Nå fler i målgruppen      

  

• Förstärkt samverkan med arbetsgivare   

  

• Förstärkt samverkan med hälso- och sjukvården   

  

• Ökad upplevelse av att befinna sig i ett sammanhang närmare arbete eller 

studier  

 

Resultatmål 

Resultatmålet för Karlstad var att 50% av deltagande kvinnor och män avslutades mot arbete 

och studier samt att 50% av deltagande kvinnor och män ökade sin anställningsbarhet och att 

de närmat sig arbetsmarknaden. Förväntat deltagarantal var 80 deltagare. 

  



 
 
 

    

Projektets målgrupp 

Målgruppen i projektet var unga vuxna kvinnor och män mellan 15 och 29 år med prioritering 

på unga som saknade fullständig grund- eller gymnasieskola.   

Karlstads kommun såg ett behov av en vidareutveckling och förstärkning av arbetet med unga 

kvinnor och män som varken arbetar eller studerar; både på organisatorisk och individuell 

nivå. Det handlade både om att bibehålla och stärka sedan tidigare identifierade 

framgångsfaktorer men också om att hitta nya arbetssätt för att lyckas i arbetet med 

målgruppen. 

Under större delar av projekttiden har vi fått förhålla oss till och anpassa verksamheten till de 

restriktioner som funnits i samband med pandemin Covid-19. Se vidare under rubriken 

resultat och oväntade resultat.  

 

25-29 år 

Beslut fattades av delprojektägare i början på projektperioden gällande målgruppen 25-29 år 

som inte uppbar försörjningsstöd, att endast erbjuda en kortare kartläggning och sedan vidare 

guidning till andra aktörer så som Arbetsförmedlingen, CSN och Regionen. Detta eftersom 

kommunen inte har insatser för denna målgrupp om man inte uppbär försörjningsstöd. 

 

Horisontella principer 

Gällande de horisontella principerna, jämställdhet, icke diskriminering och tillgänglighet; var 

det viktigt att fortsätta det arbete vi påbörjade i Värmlands framtid med att bibehålla 

kriterierna i verksamhetens aktiviteter - att dessa skulle genomsyra och synliggöras i varje 

aktivitet som erbjöds.  

  



 
 
 

    

Arbetssätt/Metod 
 

Övergripande beskrivning 

Projektet har arbetat med olika aktiviteter, till exempel uppsökande verksamhet, coaching, 

kartläggning, självstärkande aktiviteter, individuellt stöd/lots, studiebesök, studie- och 

yrkesvägledning, arbetsmarknadskunskap, rustande/förberedande verksamhet, friskvård, 

praktik och öppen verksamhet flera dagar i veckan med mera.  

Arbetet har varit kvalitativt, skett med hög personaltäthet och med helhetsgrepp där 

personalen ”håller i” och inte släpper taget om den unga vuxna (till exempel vid påbörjade 

studier eller arbete), utan följer upp under en period. Projektets aktiviteter har varit 

individuellt anpassade och utgått från den enskildes möjligheter till deltagande och tillgång till 

resurser, oavsett kön, funktionsnedsättning, etnicitet, sexuell läggning eller trosuppfattning. 

Projektet har arbetat med att främja lika möjligheter och icke diskriminering. 

 

Vad har projektet erbjudit och hur har vi arbetat rent praktiskt? 
 

“när vi synts i media har det gett resultat” 

 

Uppsökande verksamhet  

Värmlands arbetskraft har under projektets gång provat på olika sätt att marknadsföra sig på 

för att på så vis nå ut till målgruppen. Vi har vid flera tillfällen varit med i tidningen ”Vi i 

Karlstad” som går ut till alla hushåll i Karlstads kommun. Vi har annonserat på stadsbussarnas 

tv-skärmar och på Karlstad kommuns Facebook-sida. Vi har även gjort en reklamfilm om 

verksamheten som visats på Karlstads kommuns hemsida och dess Facebook-sida.  

Vi har gjort en broschyr om verksamheten som lämnats ut på alla kommunens vårdcentraler 

och vi har spridit informationen om projektet och verksamheten till många olika aktörer som 

jobbar med vår målgrupp. Vi har även utformat en e-tjänst där personer själva kan lämna  

intresseanmälan till projektet. Vi har ett nära samarbete med KAA (Kommunernas 

aktivitetsansvar), se vidare under kapitlet samverkan. Allt detta har resulterat i att vi har nått 

ut till människor som kanske inte hade vetat om att vi finns och möjliggjort att de har kunnat 

ta kontakt med oss. 

  



 
 
 

    

Kartläggning  

Den kartläggning som använts i deltagararbetet var framtagen av projektkontoret och lika för 

alla projektkommuner. Karlstad valde även att lägga till FREDA-kortfrågor för att upptäcka hot 

och våld i nära relationer. Kartläggningen gjordes som en första del i deltagandet i projektet. 

Kartläggningen delades upp på ett antal tillfällen då det var många områden och frågor som 

skulle gås igenom. Kartläggningen dokumenterades i pappersform och sparades i personakt 

samt sammanfattades i vårt journalsystem. Kartläggningen låg sedan till grund för den 

genomförandeplan som skrevs tillsammans med deltagaren. Genomförandeplanen hade som 

syfte att göra det tydligt för deltagaren vilka mål och delmål som deltagaren själv satte upp 

för att närma sig arbete/studier. Genomförandeplanen följdes regelbundet upp av deltagaren 

tillsammans med arbetskonsulent. En viktig del i processen var också att deltagaren fick 

”kryssa av” delmål som genomförts och att hen fick en känsla av att processen mot 

huvudmålet gick framåt. 

 

Personal 

Personalen har sedan tidigare utbildning i samtalsmetoderna MI (motiverande samtal), 

arbetsmarknadscoachning, lösningsfokuserat arbetssätt samt 7-tjugo (handledarutbildning 

via Swedish empowerment center). Under projektet har all projektpersonal fått utbildning i 

samtalsmetoden FACT som efterföljts av metodstöd en gång per månad. Personal har även 

erbjudits en repetitionsdag i 7-tjugo för de som redan är utbildade i metoden. Dessutom har 

ny projektpersonal fått möjligheten via projektkontoret att gå hela utbildningen. Vi har också 

börjat att arbeta förvaltningsövergripande utifrån BIP (Beskaeftigelses Indikator Projektet) 

efter en kortare utbildning. Vi ser även i utvärderingar från deltagare att vi redan arbetat 

mycket utifrån BIP-modellen.  

  



 
 
 

    

Coaching  

Det har varit arbetskonsulenten tillsammans med deltagaren som varit ansvarig för dess 

planering. Ofta har det varit två arbetskonsulenter i varje ärende för att vi skulle kunna hjälpas 

åt och att deltagaren skulle känna förtroende för flera av personalen i verksamheten. Enskild 

coaching utgick från en början av kartläggningsmaterialet där vi fick lära känna deltagaren och 

bygga en relation. Sen utgick varje coachtillfälle från det som deltagaren önskade prata om. 

Oftast handlade det om hur deltagaren skulle närma sig arbete/studier och vägen dit, men 

också om deltagarens hälsa och välbefinnande. Arbetskonsulenterna försökte att alltid koppla 

tillbaka till den genomförandeplan som fanns och använda deltagarens egna mål och delmål i 

samtalen.  

 

“det finns andra vägar att ta om man inte passar in i den vanliga modellen. 

Allt är inte svart eller vitt som jag trott tidigare.” 

 

Insatserna vi erbjudit har utgått ifrån individens kartläggning och de behov som identifierades 

i kartläggningen. En av grundprinciperna i Värmlands arbetskraft var att alltid ha fokus på 

individens behov och mål och att de kunde ändras över tid. Effekten blev att deltagaren kände 

sig tagen på allvar och relationen mellan projektpersonal och deltagare blev ”vuxen-vuxen”. 

Detta resulterade i att vi kunde möjliggöra och hitta lösningar utifrån de resurser den hade. 

Att utmana och stärka, inte ta över ansvaret utan lägga det där det hör hemma, alltså hos 

deltagaren själv. 

 

Hälsoinsatser 

De insatser inom hälsa som erbjöds i projektet var följande: 

En friskvårdsträff varje vecka där tanken var att man kunde prova på olika typer av träning. Då 

projektet kantades av pandemin blev det till största del promenader utomhus som kunde 

erbjudas. Detta visade sig få ytterligare en effekt då goda samtal mellan arbetskonsulent och 

deltagare kunde genomföras under promenaden. Även samtal deltagare emellan blev ett 

stående inslag under dessa promenader och blev på så vis en träning i social interaktion. 

Friskvårdsdagar anordnades under en period en gång/månad med olika hälsoteman och 

matlagning i naturen. Under en längre period i projektet hade vi tillgång till en 

friskvårdskonsulent som hjälpte till att arrangera dessa friskvårdsdagar för deltagarna. 

Projektpersonal var även med på dessa dagar.  



 
 
 

    

Friskvårdskonsulenten anordnade också ett samverkansmöte och en föreläsning med 

Friskvården i Värmland för projektpersonal. 

Hälsosamtal hos Friskvården i Värmland har erbjudits. Samtalen har tagit upp exempelvis:  

• Vad kan jag göra själv för att stärka min hälsa genom mina mat- och motionsvanor?       

• Vilka mål vill jag uppnå? 

• Hur kan jag förändra mitt beteende kopplat till mat- och motionsvanorna? 

• Hur stärker jag min egen motivation? 

 

“den stora skillnaden är att vi har en väg in och att det varit en snabb kontakt. De har en stor 

förståelse för vår målgrupp och det är en lätt kontakt att ta” 

 

Projektets hälsosamordnare har i flera omgångar haft hälsoskolor digitalt för deltagarna med 

fem träffar med olika teman; sömn, stress, kost och motion, depression, ångest. Detta har 

varit mycket uppskattat hos de deltagare som deltagit. 

En av projektets hälsosamordnare som är sjuksköterska har kunnat hjälpa deltagare, efter 

samtycke, att ta reda på vad som tidigare har hänt och vad som finns planerat från regionen. 

Hon har också kunnat skicka meddelanden eller ringa aktuell vårdgivare för att stämma av och 

få veta vad som kommer att hända. Detta har förenklat och förkortat väntetiden mycket för 

deltagaren. 

Verksamheten har även haft tillgång till ett gym som deltagarna kunnat nyttja. 

 

Arbetsmarknadsinsatser  

Praktik söktes efter den enskildes behov. Vi har haft ett nära samarbete med Jobbcenter i 

Karlstads kommun som har många kontakter, speciellt inom den kommunala verksamheten.  

 

”jag har väntat hela veckan på att få komma tillbaka till gruppraktiken” 

 

Något som vi provat i projektet och som ordinarie verksamhet inte tidigare provat är grupp-

praktik. Det första företaget vi samarbetade med, och fortfarande gör, är K-rauta i Karlstad. 

Det är praktik en dag i veckan till en början för de deltagare som är med. Om deltagarna gör 

bra ifrån sig finns möjlighet till eventuellt sommarjobb. Syftet med en gruppraktik är att 

deltagarna ska bli motiverade av att lära sig nya arbetsuppgifter tillsammans med andra och 



 
 
 

    

känna en trygghet i att man gör det med välkänd personal från verksamheten samt att närma 

sig arbetsmarknaden. Tanken är att detta ska kunna utvecklas till flera företag där vi kan utföra 

gruppraktik.  

Vi har även kunnat erbjuda kortare arbetsmarknadsutbildningar så som Heta Arbeten, 

truckkort och ID06. Vi använder oss också av en portal/utbildningsmaterial som heter 

jobhunting.se, där deltagaren går igenom 10 olika avsnitt i hur man närmar sig 

arbetsmarknaden.  Det behandlar hur man går tillväga när man söker arbete, hur en 

anställningsintervju går till och hur man behåller jobbet mm. 

 

Vi har haft tillgång till en arbetsgivarsamordnare centralt från projektkontoret under hela 

projektet. Det har varit ett bra bollplank för utformandet av nya arbetsmarknadsinsatser, 

speciellt kring gruppraktiken. Arbetsgivarsamordnaren har också anordnat föreläsningar för 

både personal och deltagare. 

 

Uppföljning 

“det är egentligen inte något planerat slut på kontakten här utan ganska fritt så man känner 

den tryggheten om det då inte går sin väg eller man behöver något stöd så får man det. Det 

tyckte jag var väldigt bra faktiskt” 

 

En framgångsfaktor i projektet har varit att kontakten med deltagare som gått vidare till 

arbete eller studier, inte avslutats omgående. Under en period på cirka 3 månader har vi 

behållit kontakten med deltagaren regelbundet för att vara med och stötta i den nya 

sysselsättningen. På så vis har deltagaren känt en trygghet att de inte står ensamma i 

förändringen, samt att det funnits någon att vända sig till om funderingar eller problem 

uppstått. 

 

Samverkan och hur vi har arbetat med parallella insatser 
Vikten av att alltid arbeta med parallella insatser och att alltid prata om huvudmålet som är 

arbete eller studier har vi fått bekräftat i BIP-studien från Danmark, där man mätte 

progression mot arbete. Vi som arbetskonsulenter har arbetat på detta sätt under en lång  

tid men med projektet har vi fått framför allt en bättre samverkan med Regionen, mycket tack 

vare våra hälsosamordnare. 

  



 
 
 

    

“-tja! har du några papper på mina diagnoser?” 

 

Regionen, hälsosamordnare 

“försökt fokuserat mycket på hur det KAN känns att ha ångest, hur det KAN kännas att vara 

väldigt stressad. Deltagarna har också fått kommit med input hur det känns för dom” 

 

Vi har haft tillgång till två hälsosamordnare, en sjuksköterska och en beteendevetare. I början 

på projektet var de två hälsosamordnarna med på olika gruppträffar för att lära känna 

målgruppen. Därefter startade de hälsoskolan som, på grund av pandemin, hölls digitalt. 

Hälsoskolan har under projektets gång erbjudits vid flera tillfällen. Varje omgång har avslutats 

med en utvärdering. Under en period i projektet hade hälsosamordnarna och viss 

projektpersonal månatliga avstämningsmöten för att prata om vilka behov vi såg hos 

målgruppen just då. Detta var också ett sätt för hälsosamordnarna att lära sig mer om denna 

målgrupp, unga vuxna.  

 

“det här har varit en av de stora vinsterna med projektet, samarbetet mellan projektpersonal 

och oss i Regionen. Ni har kunnat identifiera problem som uppstått och jag har haft möjlighet 

att lotsa rätt i vården” 

 

Den ena hälsosamordnaren, som är sjuksköterska, har, efter samtycke från deltagaren, kunnat 

hjälpa till om det har funnits frågor kring exempelvis vad som sades vi senaste läkarbesöket, 

när är nästa tid, varför har deltagaren inte fått någon återkoppling/ny kallelse och så vidare. 

Sjuksköterskan har också kunnat skicka meddelande eller ringt aktuell mottagning med frågor 

eller information från deltagaren. 

Samverkan med Regionen har förstärkts tack vare hälsosamordnarna. Vi har lättare att få 

kontakt med berörd vårdenhet samt att många flera känner till vår verksamhet nu, tack vare 

projektet. Detta lyfter de externa utvärderarna också fram i sin utvärdering från våren 2021: 

 

•Bra samarbete med hälsosamordnarna.  

•Hälsoskolan har kommit i gång  

•Involverad region, stor skillnad mot andra/tidigare projekt i kommunen.  

•Vikten av god hälsa tydliggörs tidigt för deltagarna. 



 
 
 

    

När restriktionerna kring covid-19 släpps inom Regionen kommer vi att prova på att ha 

kuratorer på plats i verksamheten från tre olika vårdcentraler till en början. Detta ska 

underlätta för deltagaren att ta en första kontakt med en kurator och att avdramatisera detta. 

Regionen jobbar nu mycket med nära vård och detta samarbete med Region och kommun 

följer den linjen. Vi önskar ett fortsatt samarbete med Regionen kring deltagare även efter 

projektets slut. 

 

Enheten för unga vuxna, UVEN 

 

“klienterna har fått känslan att vi jobbar tillsammans för dem” 

 

Enheten för unga vuxna, UVEN, är den enheten på socialförvaltningen i Karlstad som arbetar 

med myndighetsutövning gällande målgruppen i åldern 18-25 år. 

 

Samverkan med UVEN har förstärkts under projektets gång. Vi har ett transparant samarbete 

som genomsyras av förtroende för varandras uppdrag. Det har också bidragit till att 

deltagaren känt sig trygg med vad det ställs för krav från socialsekreteraren för att exempelvis 

försörjningsstöd ska beviljas. 

 

Socialsekreteraren fattade beslut om insatsen sysselsättning enligt Socialtjänstlagen vid 

ansökan om ekonomiskt bistånd.  

 

Då det skall finnas en gemensam planering för deltagaren gjordes ett uppstartsmöte på 

Värmlands arbetskraft där planering gjordes tillsammans med deltagaren, socialsekreterare 

samt ansvarig arbetskonsulent om vad deltagaren ville, behov och mål med att delta i 

verksamheten. Vilka aktiviteter och stöd den behövde för att kunna närma sig  

arbete/studier. Uppföljning skedde löpande via journalanteckningar och trepartsmöten. 

 

Kommunens aktivitetsansvar (KAA) 

KAA delar samma lokaler som Värmlands arbetskraft. De har haft möjlighet att skriva in en 

person i Värmlands arbetskraft, då ett av deras uppdrag är att erbjuda sysselsättning för att 

unga som inte är inskrivna i skolan ska tillbaka till studier eller närma sig arbete. Olika 

gruppträffar har genomförts gemensamt med både personal och deltagare från både KAA och 

Värmlands arbetskraft. När en person fyllt 20 år avslutas den hos KAA. Då skickas bland annat 

information om Värmlands arbetskraft ut till deltagaren via brev och vad projektet kan erbjuda 

för stöd om detta inte varit aktuellt tidigare. Deltagaren har då själv haft möjlighet att kontakta 



 
 
 

    

projektet för att få mer information och det i sin tur kunnat resulterat i en eventuell 

inskrivning. 

 

Andra arbetsmarknadsenheter inom gemensamma förvaltningen 

En person som har varit deltagare i Värmlands arbetskraft har haft möjlighet att göra viss 

arbetsprövning i andra arbetsmarknadsinsatser under tiden den har varit inskriven i projektet. 

Syftet med detta har varit att skaffa sig arbetslivserfarenhet, referenser samt testa sin 

arbetsförmåga. 

 

Arbetsmarknadsmöten sker veckovis med representanter från alla arbetsmarknadsenheter 

inom förvaltningen. Där diskuteras arbetsgivarkontakter, möjlighet till praktikplats och 

arbetsmarknadsanställningar. De deltagare som kvalificerat sig för en arbetsmarknads-

anställning har erhållit en anställning på max ett år.  

 

Tack vare att statligt bidrag under 2020–2021 kunde kommunen erbjuda unga vuxna en tre 

månaders lång anställning inom kommunen, så kallat Höstjobb. Under denna period var 

ansvarig arbetskonsulent med och gjorde uppföljningar med deltagaren för att stötta extra 

om det behövdes. 

 

UNO, Ungdomens hus i Karlstad 

Flera samverkansmöten med UNO har genomförts och planeringen framgent är att personal 

från UNO och Värmlands arbetskraft ska träffas för att informera om verksamheterna till 

personal och deltagare/besökande. Målet är att påbörja en process att få fram en gemensam 

plan på vad som kan erbjudas och vad våra verksamheter kan stötta varandra och våra 

besökande med. Kanske få till gemensamma aktiviteter? Påvisa aktiviteter som ger en 

meningsfull fritid, med mera. 

  



 
 
 

    

Trycksaker och material 
Information till utskrivna KAA-deltagare: 

Vi tog fram ett följebrev som skickades ut från KAA tillsammans med annan information när 

den unge vuxne fyllde 20 år och ej var aktuell för KAA. Där framgick information om 

projektet och kontaktuppgifter om man ville veta mer eller skriva in sig i projektet. 

Informationsbroschyr:  

Togs fram för att kortfattat beskriva projektet och dess verksamhet tillsammans med 

kontaktuppgifter. 

Ett gemensamt informationsblad från Karlstad kommun till arbetsgivare: 

Personal från projektet ingick i en kommunövergripande grupp gällande samarbete med 

arbetsgivare och deras kompetensförsörjning. Att Karlstads kommun arbetar aktivt för att 

stödja arbetssökande personer. Tanken med informationsbladet var att underlätta för 

arbetsgivare som behöver personal/kompetensförsörjning att ha en kontaktväg till 

kommunen. 

Filmen på kommunens hemsida:  

En film togs fram för att belysa deltagare i projektets väg mot arbete/studier. Denna film 

fanns och finns fortfarande på kommunens hemsida samt att den rullat på kommunens 

Facebooks-sida. 

Jobhunting:  

Vi köpte in ett arbetsmarknadsverktyg som är digitalt och kan användas av alla. Både i grupp 

som enskilt. Där följer processen 10 steg till att närma sig och behålla ett arbete. 

  



 
 
 

    

Gemensamma aktiviteter för projektpersonal 

De gemensamma utbildningarna för projektledare och projektpersonal har varit värdefulla. 

Bland annat fick vi ta del av en föreläsning för projektledarna av Marco Vega från RSFU om 

normer och utanförskap. Vi har tagit del av arbetsmarknadsprognoser, föreläsningar om 

neuropsykiatriska-diagnoser och 7-tjugo utbildning. Alla har varit uppskattade. Att ha en 

gemensam grund att utgå ifrån hos personalen har gjort att arbetet med jämställdhet, 

tillgänglighet och icke-diskriminering blivit integrerat i arbetet med deltagarna.  

Gällande utbildningen i FACT fick vi nya infallsvinklar på hur processen mot egen försörjning 

kunde snabbas på. Metodstödet som följde blev ett levande informations- och 

erfarenhetsutbyte. Projektledarträffarna som skedde regelbundet via Teams blev ett 

uppskattat erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning. Förhoppningsvis kommer detta 

nätverk som byggts upp runt i kommunerna genom projektet fortsätta framgent och bidra till 

kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte. 

Projektet har i sin verksamhet i enskilda samtal, gruppträffar, studiebesök med mera ett 

bemötande som inte är kopplat till var en person kommer ifrån, vilken religion den utövar eller 

vilken könsidentitet den tillhör samt vem den har valt att älska. Vi gör vårt bästa för att den 

person som kommer till oss ska känna att den är välkommen, trygg och har möjligheten att få 

vara sig själv och vem den är. Hög personaltäthet kunde säkerställa en god tillgänglighet 

gentemot deltagarna. Vi såg över utformningen av våra nya lokaler vid flytten januari 2021 

med olika möblemang så vår deltagare kunde välja var och hur de vill placera sig i rummen. Vi 

möjliggjorde att deltagare som kom för att studera kunde boka enskilda studierum eller 

studieplatser i verksamheten. 

Vi hade som plan att under projekttiden erbjuda föreläsningar kring jämställdhet och 

normkritik för deltagare och personal. Dock gick inte detta att genomföra på grund av 

pandemin men det kommer genomföras i ordinarie verksamhet under året. I den utvärdering 

som de externa utvärderarna gjorde våren 2021 lyfter de fram att de horisontella principerna 

är integrerat i arbetet. Kunskap om horisontella principer ges till deltagare på gruppträffarna. 

 

”påtvingad digitalisering har ökat tillgängligheten” 

Våra träffar har både varit fysiska och digitala. I början av pandemin fick omställningen till det 

digitala mötet gå snabbt. I efterhand kan vi se att det fanns en vinst i att bli ”tvingade” in i det 

digitala. Vi lyckades på kort tid ställa om från fysiska gruppträffar till digitala; det gällde också 

de enskilda samtalen. En effekt som vi reflekterade över senare var att fler möten hade blivit 

av då de kunde genomföras trots att deltagaren hade svårt att ta sig i väg till oss på grund av 

sitt mående, diagnos eller brist på rutin.  



 
 
 

    

Vi började erbjuda digitala studiebesök till de som ville se hur våra lokaler och personal såg 

ut innan de beslutade sig för att våga komma till oss. De material vi använt på gruppträffar 

har både varit i skrift, bild och samtal. Våra lokaler är anpassade gällande handikapp, ljud 

och ljus. Vi har fler rum där deltagare kan boka in sig för att sitta enskilt då de har haft en 

individuell planering och inte vill delta i grupp. 

 

Projektets resultat, mål och indikatorer  
 

Faktiskt resultat 
 

Från projektets start 200201–220531 har projektet haft 92 deltagare. 60 män och 32 kvinnor. 

Cirka 60% har varit deltagare utan någon form av ersättning. Cirka 40% har uppburit 

försörjningsstöd. Snittinskrivningstiden för både män och kvinnor har varit sex månader i 

projektet. Detta gör att vi kan se utifrån uppsatta projektmål att vår uppsökandeverksamhet 

har fungerat då 60% har kommit i kontakt med oss utan hjälp från socialtjänsten. 

 

Av 65 faktiska avslut som gjorts har 46% av män och kvinnor gått till arbete eller studier.  

Av kvinnorna har 15% gått till studier och 18% har gått till arbete. 

Av männen har 13% gått till studier och 18% har gått till arbete. 

 

Utifrån de uppsatta målen för projektet skulle 50% av deltagande män och kvinnor avslutas 

mot arbete och studier. Med tanke de utmaningar och omställningar som kom med pandemin 

har vi ändå lyckats få ut män och kvinnor till arbete och studier med gott resultat.  

 

Gällande målet att 50% av deltagande män och kvinnor skulle ha ökat sin anställningsbarhet 

och närmat sig arbetsmarknaden kan vi anta att målet har nåtts då projektdeltagarna har varit 

aktiva och deltagit i våra gruppträffar i arbetsmarknadskunskap, deltagit på studiebesök hos 

studieanordnare, gruppraktik, enskild praktik med mera. De har haft en aktiv 

genomförandeplan gällande att närma sig arbeta och studier. 

 

Avslutningsorsaker 
 

Fullföljt: 37 deltagare varav 25 män och 12 kvinnor 

Arbete: 13 deltagare varav 8 män och 5 kvinnor 

Studier:  17 deltagare varav 11 män och 6 kvinnor 

Avbrutit: 5 deltagare varav 3 män och 2 kvinnor 

Annan orsak: 20 deltagare varav 13 män och 7 kvinnor 



 
 
 

    

Vi har också lagt alla som är kvar i projektet efter avslut till fullföljt. Därför blir det missvisande 

då vi har valt att implementera projektet. Dock kan vi visa genom vad deltagaren har erbjudits, 

status vid avslut och visa var deltagaren är på väg. 27 deltagare kommer att gå över i ordinarie 

verksamhet efter projektets avslut. 

 

Under avslutningsorsakerna arbete och studier har vi valt att följa upp deltagaren under cirka 

tre månader. Detta har visat sig vara lyckosamt. Med regelbundna avstämningar med 

deltagaren har vi kunnat checka av hur det går och i dialog med deltagaren kunnat diskuterat  

om saker som uppstår på en arbetsplats eller i skolan.  

Vi har kunnat lotsat och lyssnat på deltagaren i dennes strävan i att behålla ett arbete eller 

studieplats. Att vi har haft denna typ av uppföljningar har gjort att deltagare i högre grad 

kunnat bibehålla sin sysselsättning så som arbete eller studier - att den har orkat hålla i, även 

om det har känts motigt att gå dit. Hade vi valt att avsluta en deltagare direkt vid start av 

arbete eller studier hade förmodligen en avsevärd del inte klarat av att hålla i och fullfölja. Vi 

har varit delaktiga i att vara med och lösa problem som uppstått innan de blivit för stora där 

deltagaren kan ha riskerat en uppsägning eller fått avsluta sina studier. 

 

Resultat på medellång sikt utifrån förändringsteorin 

 

“det är väldigt kul att kunna utmana sig och att ha någon som faktiskt säger jag finns här om 

du behöver mig men det är jättebra om du provar själv. Så man får chansen att utmana sig 

lite också” 

 

Vi har mött deltagaren där hen befinner sig, här och nu, och utgått från tanken att deltagaren 

själv är expert på sitt liv, inte vi professionella. Genom ett aktivt bemötande, samtal och 

tillgänglighet har det strävats efter det; att varje deltagare ska känna sig sedd, lyssnad på och 

bekräftad och därmed motiverad för att aktivt delta i projektet. Allt arbete utgår från 

individens egna behov och förutsättningar som har identifieras i kartläggningen och 

individuella genomförandeplaner. Detta har gjort att deltagarna kan antas ha en ökad 

upplevelse av att befinna sig i ett sammanhang och närmat sig arbete eller studier. 

 

Projektpersonalen har sett helheten runt individen. Grundfokus har alltid varit arbete/studier 

men vi har också varit uppmärksamma på vad det är som gjort att individen inte kommit längre 

eller mår som hen gör. Vi har haft och har ett utbrett samarbete med andra aktörer som är 

aktiva i deltagarens liv, exempelvis socialsekreteraren, Regionen (i många fall psykiatrin), 

Försäkringskassan, skolan eller föräldrar. Det kan antas att deltagarna har fått ökad upplevd 

hälsa samt fått de hälso- och sjukvårdskontakter de behövt. 



 
 
 

    

“det är perfekt för mig som har mycket ångest kring att träffa människor och komma till nya 

platser att få komma hit och känna mig trygg. Träffa människor som kanske är i samma 

situation som jag” 

 

Gruppträffar inom olika områden har erbjudits och deltagaren har deltagit på det som känns 

meningsfullt för just den personen. Gruppträffarnas syfte har varit att både att få ny kunskap 

inom exempelvis arbetsmarknadskunskap, vardagsekonomi eller hälsa men har varit lika 

mycket ett forum för social träning. Att delta på en gruppträff har inneburit bland annat att 

öva sig i att förhålla sig till andra deltagare, lära känna nya människor och att skapa nya 

vardagsrutiner. Kan antas att deltagare upplevt ökad delaktighet i samhället och fått de 

insatser de har rätt till. 

Vårt mål har varit att deltagaren skall känna att det finns tid och utrymme för att kunna lyckas 

och inte ha någon tidspress på sig, därmed har resultatet blivit mer långsiktigt. Det har fått 

tagit tid för att det skall kunna bli ett resultat för deltagaren. Jobbar vi inte rätt kommer det 

aldrig att bli en långsiktig lösning och i slutändan blir resultatet för deltagaren obefintligt. När 

man får en bra mellanmänsklig relation kan man också ställa krav för att utvecklingen skall ta 

sig framåt. 

 

Oväntade resultat, Covid-19 

Under större delen av projektet har vi fått förhålla oss till de restriktioner som funnits i 

samband med pandemin covid-19. De förändringar som gjorts är begränsningar på hur många 

deltagare och personal som har kunnat vistas i verksamhetens lokaler samtidigt. Vi har också 

under perioder fått ställa om alla gruppträffar och enskilda besök till digitala eller träffar 

utomhus. Detta har medfört att inflödet, närvaro och arbetet i stort förändrats. Många av 

deltagarna har ställt in möten eller uteblivit. Däremot har de deltagare som tidigare inte varit 

med på gruppträffar fysiskt på grund av exempelvis social ångest haft det lättare att delta i 

gruppträffar och möten med sin arbetskonsulent när detta varit digitalt. De har kunnat välja 

om de vill ha kameran på eller inte samt om de vill prata eller skriva i chatten under 

gruppträffar.  

Personalgruppen har varit uppdelad och arbetat hemifrån olika dagar och endast haft 

gemensamma digitala möten.  

När det har varit aktuellt med praktik för en deltagare har det också varit stora begränsningar 

då nästan inga arbetsgivare har velat ta emot praktikanter under pandemin på grund av 

rådande omständigheter. 

  



 
 
 

    

 

Förbättrad hälsa   

“Jag skulle inte säga att jag har hopp om livet, men jag kan säga att jag ser ljusare på det” 

Deltagarna har upplevt att de klarar av sociala sammanhang bättre och har en större känsla 

av sammanhang. En del har fått en hållbar läkarkontakt utifrån fysisk eller psykisk hälsa. 

Möjligheten till gymmet gör att fler tränar regelbundet från att inte tränat alls. En del tar del 

av den missbruksprevention (Nexus) som erbjuds för att bryta riskbruk. 

 

Arbete 

“kanske inte till 100% min typ av arbete men det funkar. Tack” 

Flera deltagare har gått ut i arbete på reguljära arbetsmarknaden. Det har varit en blandning 

mellan heltid-, deltid- samt timanställningar. Några har erbjudits så kallade Höstjobb i tre 

månader (förlängt feriejobb) och har efter avslutad anställning erbjudits timanställning eller 

jobb inom kommunala förvaltningar. 

 

Studier 

“fick A på provet?!? Trodde jag aldrig 😊"´ 

 

Studiebesök hos studieanordnare har gett gott resultat då flera av deltagarna efter det sökt 

utbildning. God samverkan med Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare har gjort att 

deltagare fått en studieplan så de vet vilken väg de ska gå för att kunna ta en gymnasieexamen, 

men också med de betyg de haft kunnat påbörjat en yrkesutbildning. Möjligheten att prova 

på att läsa ett ämne på vuxenutbildningen 10 veckor med försörjningsstöd har funnits och 

finns kvar. Det har gjort att fler vågar testa studier utan att riskera skuld hos CSN, för att sedan 

öka på med fler ämnen för att kunna ta sin examen och bli studiemedelsberättigade.  

  



 
 
 

    

Styrgruppen 

 

”det som har varit viktigast är att vi har jobbat med samverkan, har jobbat så målmedvetet. 

Vi har börjat dela på målgruppen och jobbar med parallella insatser” 

 

Styrgruppen har varit insatta, engagerade och inlyssnande. Detta framgår även i den 

utvärdering som de externa utvärderarna (VETA) gjorde våren 2021. Stor del av 

styrgruppsmötena har gått till att projektledaren har rapporterat hur arbetet i projektet har 

fortlöpt och vilka framgångar och hinder man sett. Representant från Regionen kom in under 

projektets gång efter att man såg att den funktionen saknades i styrgruppen. 

Styrgruppsmötena har varit ett sätt för berörda chefer att se vad och hur man kan arbeta mer 

tillsammans med den gemensamma målgruppen. Styrgruppen som mötes- och 

samverkansform ska finnas kvar efter projektet. Ansvarig för det är chef i den ordinarie 

verksamheten.  

 

Projektkontoret  

Stöttningen från projektkontoret har varit fantastisk under hela perioden. Professionellt 

bemötande och hög tillgänglighet hos de som jobbar där. De har anordnat gemensamma 

utbildningar och projektledarträffar. Projektkontoret har bidragit till att Värmlands arbetskraft 

har blivit ett lyckat länsöverskridande projekt. De har också aktivt drivit arbetet för en ökad 

samverkan och samsyn med Regionen kring ungas ohälsa i Värmland. Projektkontoret har 

även varit drivande i frågor på lokal nivå. De har deltagit vid styrgruppen och stöttat 

projektledare och övriga styrgruppsmedlemmar i förändringsarbetet. Detta har varit extra 

värdefullt då byte av projektledare har skett vid flera tillfällen under projektet. projektledare 

och övriga styrgruppsmedlemmar i förändringsarbetet. Detta har varit extra värdefullt då byte 

av projektledare har skett vid flera tillfällen under projektet. 

  



 
 
 

    

 

Något som ännu inte är helt färdigt att implementeras är samverkan med kuratorerna på 

vårdcentralerna i Karlstad. På grund av Regionens förlängda restriktioner kring pandemin för 

Covid-19 hann inte detta provas innan projektet avslutades. Eftersom Värmlands arbetskraft 

2.0 är placerat i vår ordinarie verksamhet kommer fortsatt kontakt med ansvarig 

hälsosamordnare fortsätta för att kunna genomföra arbetet med att kuratorer från visa 

vårdcentraler kommer ute i vår verksamhet. Syftet med detta är att det ska finnas möjlighet 

för deltagare att på ett lättillgängligt och avdramatiserat sätt få en första kuratorskontakt och 

sedan vidare kunna bli skickade till “sin” vårdcentral och fortsätta kuratorskontakten där med 

behandlingssamtal. Regionen satsar också stort på “nära vård” och detta samarbete går i linje 

för detta. 

 

Kommunikation, spridning och 

påverkansarbete  
 

När projektet startade var det viktigt att information om projektet snabbt kom ut till berörd 

sändande personal så att de kunde börja skicka deltagare. Vi informerade handläggargruppen 

hos Unga vuxna enheten. Representanterna i styrgruppen hade också i uppdrag att informera 

sin personal om och hur uppdraget var tänkt.  

Vi har regelbundet varit ute och informerat i verksamheter och organisationer som arbetar 

med berörd målgrupp för att säkerställa att informationen om projektet kom ut och kom från 

oss.  

En film har gjorts om vår verksamhet med personal och tidigare deltagare som spridits på 

kommunens hemsida och Facebook-sida. Det resulterade i att framför allt fler föräldrar 

kontaktade oss med anledning av deras hemmasittande unga vuxna. 

Vi har deltagit på avdelningskonferens och berättat om projektet och hur vi arbetat.  

Lokal projektägare har informerat på lokal ledningsgrupp om projektets resultat och 

erfarenheter samt avdelningschef på central ledningsgrupp.  

  



 
 
 

    

 

Projektkontoret har informerat socialnämnden löpande då socialdirektören varit projektägare 

för hela projektet gällande Värmlands arbetskraft.  

Projektets deltagare har varit en del i spridningen av projektets verksamhet via sina kontakter 

och sociala nätverk. Detta genererade att fler unga vuxna tog kontakt med oss och ville delta. 

Vi har också specifika deltagare som varit med i filmen för avslutningskonferensen samt blivit 

intervjuade av representanter från ESF-rådet vid ett tillfälle. Där de fått beskriva sin resa 

genom projektet.  

Vi har breddat oss och hittat nya samverkanspartners. Många fler i civilsamhället känner till 

vår verksamhet. Broschyren, filmen, Instagram och artiklar har gjort människor 

uppmärksamma på att vi finns och på så sätt kunnat tagit en egen kontakt med oss. 

Vi vill behålla och upprätthålla de kontakter som upprättats under projekttiden med 

civilsamhället, arbetsgivare och andra verksamheter som arbetar med målgruppen så de vet 

att vi finns. Under projektet har två projektpersonal haft ansvaret att söka upp nya 

samverkanspartners. Förslagsvis kommer detta fortsätta efter projekttidens slut. 

Under de externa utvärderarnas lärseminarium i december 2021 har lokala politiker från 

Karlstad kommun samt styrgruppen deltagit och fått information om projektets goda resultat. 

  



 
 
 

    

Uppföljning och utvärdering  
 

Externa utvärderare 

De semistrukturerade intervjuerna med hela styrkedjan i projektet, från projektledare till 

politiker, som de externa utvärderarna gjorde hösten 2021 påvisade en stark förståelse för 

projektet och dess målgrupp. Det gjorde att vi som projektpersonal kände att vi hade stöd i 

vårt dagliga arbete från chefer och politiker. Det som Veta lyfter fram efter dessa intervjuer 

om projektet är följande: 

• Stark samsyn av behovet av verksamheten från operativ till politikernivå. God 

kännedom om verksamheter hos intervjuade politiker.  

• Stark samsyn kring behovet av den ordinarie verksamheten Ung Arena och 

aktiviteterna med helhetsgreppet kring individerna i Värmlands arbetskraft, från 

operativ nivå upp till politikernivå.  

• Stark samsyn att arbetet måste ske genom samverkan med olika aktörer, internt och 

externt. 

• Behov av samordnade insatser och en samordnande handläggare/coach. Stort intresse 

för BIP.   

• Regionen en viktig samverkanspart, många ur målgruppen mår psykiskt dåligt.  

• Hälsobiten: samtliga respondenter ser ett behov av ett närmare arbete mellan 

kommunen och Regionen kring målgruppen.  

  

Intern uppföljning och utvärdering 

Under hela projektperioden har redovisning kring vad som händer i projektet- vilka 

framgångsfaktorer vi sett, vilka beslut som tagits på styrgruppsmöten och projektledarträffar 

samt information från projektkontoret skett veckovis på verksamhetsmöte med personal. 

Detta har gjort att personalen alltid varit insatta i de förändringar som skett i projektet och 

det har skett en naturlig implementering i ordinarie verksamhet. Detta är något som är viktigt 

att bibehålla framgent - att alltid ha en transparant dialog kring de framgångsfaktorer och 

hinder som upptäcks för att kunna utveckla verksamheten till det bättre.  

Vid träffar med styrgruppen har en stående punkt på dagordningen varit genomgång av de 

framgångsfaktorer vi sett, vilka hinder vi stött på, samt nuläget i projektet. Representanter för 



 
 
 

    

våra lokala politiker har varit på besök i våra lokaler och fått information om projektet samt 

deltagit vid lärseminarium.  

 

Användande av resultat/Implementering 
 

En av framgångsfaktorerna i detta projekt har varit att implementeringen startade från första 

början. När vi har sett att något har fungerat bra har det implementerats direkt i ordinarie 

verksamhet. Vi har en chef/projektägare som tror på oss och som visar stort förtroende för 

vårt arbete. 

Samverkan med UVEN (socialsekreterarna på myndighetssidan) har förstärkts under 

projektets gång. Vi har ett transparant samarbete som genomsyras av förtroende för 

varandras uppdrag. Vi har fått till ett gemensamt synsätt där deltagaren varit styrande 

tillsammans med både projektpersonal och socialsekreterare på sin väg mot självförsörjning. 

Det har gjort att deltagaren känt en trygghet med vad det ställs för krav från 

socialsekreteraren för att exempelvis försörjningsstöd ska kunna beviljas. 

Under projekttiden har projektledaren haft rollen som den sammanhållande länken som hållit 

ihop helheten. Det har varit ett tätt samarbete mellan projektmedarbetare och projektledare. 

Då ordinarie verksamhet har en liknande roll i en verksamhetssamordnare kommer denna 

kompetens finnas kvar även efter projektet. Detta gav också de externa utvärderarna som 

rekommendation till projektet - att en samordnande roll med tid att jobba upp nya 

samverkansformer är en förutsättning för goda resultat, att behålla rollen som 

delprojektledaren har haft.  

En implementeringsplan av det som vi ser som extra viktigt att behålla och fortsätta utveckla 

har gjorts tillsammans med styrgruppen. Implementeringsplanen finns som bilaga till denna 

slutrapport. 

  



 
 
 

    

Kommentarer och tips  
 

Det mest värdefulla i detta projekt har varit att det varit placerat i ordinarie verksamhet med 

erfaren och rutinerad projektpersonal. Metoder, rutiner, tillvägagångssätt och så vidare som 

vi har sett fungerat har implementerats direkt och då har det blivit ett stadigvarande resultat 

som vi nu i slutet på projektet kan se tillbaka på och säkerställa att det fungerat och även 

fortsatt kommer fungera. Trots flera byten av projektledare har projektet flutit på då det har 

varit väl förankrat hos projektpersonalen. 

Något som man önskar hade fungerat bättre har varit de enkäter som deltagare och 

projektpersonal fått fylla i. Upplägg och frågor har ändrats under projekttiden samt att 

enkäterna inte gick att använda under en kortare period. Detta har gjort att personal haft svårt 

att motivera sig att använda dessa då man är osäker på om det blir ett tillförlitligt resultat. 

Tips till framtida projekt är att vi tror på modellen som Eda kommun har arbetat utifrån att ha 

två projektledare som kan stötta varandra och bolla frågor och funderingar med. 

Vi tror det är av vikt att från projektkontoret fortsätta med gemensamma utbildningar för 

projektledare och projektpersonal. Det ökar erfarenhet och kunskapsutbytet i deltagande 

kommuner och ett gemensamt synsätt kring frågor kan drivas och utvecklas i länet. 

Kontaktytor skapas och länsöverskridande lösningar kan ordnas för deltagare som flyttar till 

annan kommun. Därmed säkerställs det att oavsett var en person bor i Värmland finns en 

verksamhet som man kan vända sig till och få stöttning av. En vinst för alla! 

 

  



 
 
 

    

Citat från deltagare, samverkanspartners, 

personal och projektägare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser att andra har 

samma problem och att 

det inte är något 

konstigt. 

Min mamma och mina kompisar 

märker alltid på mig när jag går 

härifrån att jag låter mycket 

piggare och gladare. Så även om 

ångesten är där innan jag kommer 

hit så är det alltid värt det. 

Man känner sig mer 

säker i en grupp än 

när man är ensam. 

Hälsosamordnare 

underlättade planeringen 

för både handläggare och 

klient. 

Bra att de jobbar i team 

runt klienten utifrån vilka 

specialområden de har 

bäst kunskap i. 

Roligare att komma hit när 

det är någon som verkligen 

bryr sig. 



 
 
 

    

Bilaga 

Implementeringsplan 

Vad? Hur? Vem ansvarar? När? 

• Hälsospåret  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Arbetsmarknadsinsatser 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Samverkan  

 

 

Bibehålla kontakten med 

hälsosamordnarna Kia och 

Jeanette. Kias roll ska vara ”en 

väg in” till regionen.  Jeanettes 

roll är att vara kontaktperson för 

”nära vård-koncept” med 

kuratorer från 3 vårdcentraler på 

plats på Ung Arena. 

Ung arenas deltagare ska få 

fortsatt tillgång till hälsoskola. 

Detta ombesörjs praktiskt av 

Första Linjen och den digitala 

vårdcentralen, genom Christina 

Sand.  

 

Fortsätta med grupp-praktik en 

gång/ v och utöka med ny 

bransch.  

Fortsätta utveckla och förstärka 

upplevelsen att komma närmare 

arbetsmarknaden med ”stöd i 

arbete” eller ”supported”-

metodiken.  

 

Värmlands arbetskraft har 

startat upp en samverkan med 

Kultur och fritid, UNO 

(ungdomens hus) då en 

meningsfull sysselsättning och 

Emily, Lisa och Gunilla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik, Pontus och 

Gunilla  

 

Marita, Pontus och 

Gunilla  

 

 

 

 

Gunilla  

 

Under maj-juni 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Möte bokas in  

under maj 2022. 

 
 



 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Uppsökande 

verksamhet  

 

 

 

 

 

• Införliva ny kunskap och 

nya metoder från 

tidigare projekt 

en meningsfull fritid bidrar till ett 

meningsfullt liv.  

Den tidigare styrgruppen för 

Värmlands arbetskraft upplöses i 

sin ursprungliga form och ersätts 

av ett nytt samverkansforum 

bestående av Christina Nylöw 

Sandh enhetschef regionen, 

Sandra Braunerhielm enhetschef 

Uven, Mirka Kaczmarek 

Widström rektor för 

vuxenutbildningen och Gunilla. 

Samt styrgruppen från 

Värmlands arbetskraft 2.0 när 

detta projekt avslutas i 

december 2022. 

 

Ung arena fortsätter sitt 

etablerade samarbete med KAA 

och förstärker det ytterligare 

genom projekt React. 

Arbetskonsulenterna kommer gå 

in i varandras verksamheter bl a 

genom gemensamma 

gruppträffar och gemensam 

verksamhetsplanering.  

 

Implementera #work från 

Connext och arbetssättet att 

jobba med mjuka färdigheter 

från projekt Independent 

people.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa, Veronica KAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla, Pontus, Lisa, 

Madelene 
 

 

 

 


