
Välkomna till Yrkesväg Värmlands
halvårsuppföljning & spridningsseminarium!

✓ Digital incheckning till kl. 13.00.

✓ Vi kommer tyvärr ha ont om tid för frågor under eftermiddagen men har ni 
frågor så skriv dem i chatten så samlar vi ihop dem och återkopplar till er.

✓ Vi lägger upp bilderna på samarbetsytan.

✓ Stäng gärna av ljudet.



DAGORDNING
13.00 – 13.10 Välkomna

Marie Andersson, projektkoordinator, Social Hållbarhet, Länsstyrelsen 

Maria Norgren, samordnare, Svenska ESF-rådet
13.10 – 13.45 Presentationer från delprojekt & Region Värmland

• Kil, Annelie Hermansson Åslund

• Kristinehamn, Elisabeth Vingård & Ulrik Piehl

• Storfors, Anders Hiller

• Filipstad, Sofia Hultin

• Region Värmland, Katarina Puhls
13.45 – 13.55 PAUS

13.55 – 14.25 Arbetslösheten i några siffror och utsikterna på arbetsmarknaden

Carina Edvardsson och Peter Haglund, verksamhetssamordnare, Arbetsförmedlingen

14.30 – 14.50 Presentationer från delprojekt

• Hagfors, Viktoria Hedelin

• Säffle, Nina Andersson
14.50 – 15.00 PAUS

15.00 – 15.30 Presentationer från delprojekt 

• Karlstad, Maria Edvardsson & Malin Rådman

• Arvika, Cathrin Erlandsson, Anette Maack & Johan Hellström
15.30 – 16.00 Presentation från projektkontoret & avslutning

Marie Andersson & Sofia Olsson, Social Hållbarhet, Länsstyrelsen

Marcus Wihk, projektägare & enhetschef, Social Hållbarhet, Länsstyrelsen



Kil - Nulägesbild

Spår 1

Inskrivna,  7 kvinnor och 2 män 

Organisering: Aktiviteter på eftermiddagarna

• Hälsoskola

• Orienteringskursen, Digital kompetens

• Språkpraktik

I juni – aug startar orienteringskursen, Svensk arbetsmarknad. 

Vi är på planeringsstadiet avseende arbetet med integrering av horisontella principer och vi har 

planer på att integrera det i orienteringskursen, ”Svensk arbetsmarknad”



Kil - Samverkan

Samverkan har utvecklats, där vi har hittat mer rätt i våra roller. 

Vi jobbar sedan ett år tillbaka i ett nytt arbetssätt – Kilsmodellen –
och projektet har löpt parallellt i de olika processer som ska 
sättas. Därigenom har vi också fått hjälp genom projektet att se 
olika vägar in i Kilsmodellen.

Samverkan med Region Värmland inom ramen för hälsoskola.



Kil – Framgångsfaktorer

• Samverkan mellan verksamheter.

• Utbytet med andra kommuner via delprojektledarträffarna.

• Hälsoskolan

• Utbildad Samhälls- och hälsokommunikatör

• De deltagare med små språkkunskaper i svenska och inget 
språkstöd på plats har haft utbyte och varit aktiva under 
lektionerna.



Kil – Utmaningar

Språkpraktikplatser: 

• Covid och anpassningar för att undvika smitta.
• Resurskrävande målgrupp.

Hitta rätt aktiviteter till spår 2, vilket ledde till beslut att ta bort det. 
Från och med 1 maj har vi enbart spår 1.

Att förmedla och få ett samtal/diskussion kring olika ämnen när 
deltagarna har små språkkunskaper i svenska och det inte finns 
språkstöd i alla språk.



Kil – Implementering

Uppföljning av projektplan sker via möte med projektägare och 
projektledare samt  rektor för SFI en gång i veckan.

Styrgruppsmöten utifrån vårt nya arbetssätt, Kilsmodellen sker en 
gång i månaden, där lyfter projektägare och rektor för SFI frågor 
som behöver förankras högre upp i organisationen.

Vi ska träffas och påbörja en implementeringsplan. Vi kommer att 
se över det som har varit framgångsfaktorer och implementera det 
i verksamheten. 



Kil - Framtidsspaning

AKTIVITET ANSVARIG APRIL 21 MAJ 21 JUNI 21 JULI 21 AUG 21 SEPT 21 OKT 21 NOV 21 DEC 21 JAN 22 FEB 22 MARS 22 APRIL 22 MAJ 22

Grupp 1

Hälsoskola Muna/Elisabet

Orienteringskurs Dig. Komp. Karin Johansson

Praktik Magnus Carlsson

Orienteringskurs SV. Arb. Mark. Muna Tuama

Grupp 2

Hälsoskola Muna/Elisabet

Orienteringskurs Dig. Komp. Karin Johansson

Praktik Magnus Carlsson

Orienteringskurs SV. Arb. Mark. Muna Tuama

Grupp 3

Hälsoskola Muna/Elisabet

Orienteringskurs Dig. Komp. Karin Johansson

Praktik Magnus Carlsson

Orienteringskurs SV. Arb. Mark. Muna Tuama



Kristinehamn – Nulägesbild

• I spår 1 har vi en orienteringskurs arbetsliv som är igång och en ny startar i augusti

• I spår 2 startar två nya orienteringskurser i augusti. En mot vård och en mot industri. Dessa kurser 
kan kombineras med SFI och är på 50%. De är sökbara för personer som befinner sig på B och C 
nivå på SFI. Detta är förberedande kurser för ev. fortsatta studier eller praktik/extratjänst. Här 
samverkar Yrkesvux, integration och AME.

• I spår 3 har vi idag:
- 2 yrkes SFI industriutbildningar, 
- 1 yrkes SFI vårdbiträdesutbildning 
• I augusti startar på spår 3 två nya utbildningar i samarbete med Filipstad och Storfors:
- Yrkes SFI barnskötar-elevassistensutbildning 
- YrkesSFI måltidsbiträde

• Vi gör även ett stort utvecklingsarbete med SFI för att i augusti starta en infärgning mot arbetsliv för 
dessa elever.

• Allt vi gör färgas av integrering av jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.





Kristinehamn – Samverkan

• Vi har en väl fungerande styrgrupp där 
verksamhetscheferna är representerade. 
På detta sätt finns det en strategisk samverkan som 
fungerar.

• Vi har även samverkan på handläggarnivå i form av en 
arbetsgrupp. Utöver dessa forum finns självfallet personliga 
kontakter mellan olika förvaltningar.

• Vi har haft samverkan med flera kommuner och tagit emot 
tips från varandra. Vi har ett återkommande samarbete 
med Karlstad. 

• Vuxenutbildningen i Östra Värmland har skrivit ett speciellt 
samarbetsavtal för att underlätta nya Yrkesvuxutbildningar.



Kristinehamn – Framgångsfaktorer

• De främsta framgångsfaktorerna i projektet är att vi får tips och 
idéer från varandra i de olika kommunerna och att vi projektet 
arbetar med utveckling av vår egen verksamhet. Att vi närmar oss 
varandra i kommunen och ser varandras kompetens och nyttjar 
den för att gynna målgruppen. I projektet finns också möjlighet att 
fokusera på samverkan, dela erfarenheter, förverkliga och våga 
testa nya modeller. Att jobba med den röda tråden från ”start till 
mål”.

• Utöver detta är vårt uppdrag med fokus på verksamhetsutveckling 
viktigt. Att låta alla insatser var ett steg på vägen mot den 
långsiktiga verksamhetens mål, helt enkelt att använda projektet 
som en språngbräda mot redan etablerade framtidsvisioner.



Kristinehamn- utmaningar

• En stor utmaning är att få med sig chefer/personal som ska 
arbeta och våga testa nya modeller och strukturer.

• En annan är ekonomin, hur ska förändringsarbetet finansieras? 

• Att samverka inom kommunen och ha en gemensam bild av 
vägen framåt är en utmaning. 



Kristinehamn- implementering

• Målet med projektet är att testa olika 
typer av insatser som vi bedömt behövs 
inom vår organisation. Utfallet av 
insatserna kommer utvärderas och om 
de fallit väl ut är ambitionen att 
permanenta dem.

• Kristinehamn går igenom en stor 
organisatorisk omvandling under detta 
projekt som gör implementeringen både 
svårare men kanske även lättare.



Kristinehamn – Framtidsspaning

• Vi planerar att skriva in många nya deltagare i projektet och jobba med att få i 
gång infärgningen på SFI. Under senhösten och våren bör vi utvärdera detta 
arbete för att kunna gå vidare och förhoppningsvis kunna implementera 
dessa insatser i vår ordinarie verksamhet.

• Naturligtvis måste vi också arbeta med att starta upp nya utbildningsinsatser 
för målgruppen.

• Flera tar steget från ekonomiskt bistånd direkt in i egen försörjning genom 
utbildning (14 av 16 i måltidsbiträdesutbildningen) 

• Flera som genomgått studier på Spår 1 går nu i höst vidare till utbildningar på 
spår 3.



Storfors - Nulägesbild

• Vi jobbar endast med utbildningsspår 1 pga svikande elevunderlag på SFI. Orienteringskurs 
arbetsliv/arbetsmarknadskunskap, hälsoskola, normkritisk SYV. Deltagare på plats; aktivitet 
integrerat i ordinarie SFI-undervisning delar av veckan. Praktik m.fl. aktiviteter på paus pga
rådande omständigheter. Deltagare i utbildningsspår 1 menar att orienteringskurs och 
hälsoskola bidragit till större förståelse av arbetsmarknaden och arbetslivet. Deltagare pekar 
också på progression gällande digital kompetens och att det ökar deras personliga 
”oberoende” genom att  ex. kunna sköta sina ärenden på egen hand. Se citat nedan.

• Arbetet med jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering är en del av all  berörd 
undervisning/utbildning och aktivitet såväl teoretiskt som praktiskt. Ex. har arbetet 
konkretiserats m.h.a. normbrytande bilder, ”normbrytande förebilder lokalt” (män anställda 
inom vården) och aktiv normkritisk SYV som informerar om samma rätt till yrken och 
utbildningar. Tillgänglighet genom språkstöd och tolk vid samtal och vissa aktiviteter för att 
tillgängliggöra information.



Storfors – Samverkan

• Samverkan på lokal nivå har blivit bättre och fungerar friktionsfritt berörda 
verksamheter emellan; en av vinsterna med liten kommun, små resurser och 
att allt måste passas in i ordinarie verksamhet. Gott samarbete 
AME/integration och Vuxenutbildningen; delvis tack vare positivt inställd SFI-
lärare. Problem som uppkommit gäller medfinansierade; hög omsättning och 
till viss del splittrade pga medarbetare i flera projekt. 

• Vi ser fram emot att ta del av utbildningar m.m. med hjälp av andra 
kommuner, Länsstyrelsen och ev. näringslivet när situationen tillåter. 
Vetskapen om möjligheter till samverkan regionalt en framgång bara det.; 
ämnar/hoppas kunna hitta samverkan stöd från andra kommuner.



Storfors - Framgångsfaktorer

De främsta framgångsfaktorerna och vinsterna med är tät 
organisation i projektet och insikten att det är vad som krävs 
för att nå målen. Utvecklande aktivitet för deltagarna och 
omställningen mot yrkesinriktad SFI-undervisning tydliggör 
möjligheter och hinder för såväl projektmedarbetare som 
deltagare gällande stegförflyttning mot arbetsmarknad eller 
vidare utbildning.

• ”Jag förstår mer om arbete och vad jag måste göra för att 
få jobb”

• ”Jag har lärt mig många nya ord och kan mer om hur 
arbete fungerar”

• ”Jag har lärt mig mer om dator och kan göra mer själv”

• ”Det är bra att studera om arbete varje dag på SFI”



Storfors – utmaningar

• Språk och ordförråd är som alltid ett hinder för deltagare med kort 
utbildningsbakgrund liksom ringa uppfattning om vad som krävs för att närma sig 
arbetsmarknad/utbildning. 

• Deltagarnas begränsade digitala kompetens ett hinder liksom brist på utrustning som 
krävs för att utveckla densamma; lånedatorer och ”digital kompetens” i 
orienteringskurs dock uppskattad och utvecklande. 

• Knappa resurser utgör hinder liksom situationen i samhället hindrar möjligheter till 
praktik och möjliga kontakter med näringslivet. 

• Bristande styrning och stöd/medvetenhet gällande projektets mål och syfte bromsar 
möjligheterna till progression för deltagare och medarbetare. 

• Omorganisation och nytt projektägarskap/ny styrgrupp leder förhoppningsvis YV mot 
mål såväl för deltagare som organisation.



Stärkt regional samverkan kring 

yrkesutbildning för utrikes födda

Storfors – implementering

• Utvärdering av insatser och arbete ger besked om vad som varit framgångsrikt och inte. Det som 
fungerar väl införs i verksamheten och vidareutvecklas om möjligt i nutida/framtida projekt och 
arbete. Nyttan av vad kan implementeras i andra projekt och insatser i kommunen; t.ex. vinsten i att 
integrera så mycket som möjligt av projektarbetet i ordinarie verksamhet. Utbyte mellan projektägare, 
projektledare, utvärderare ger en hint om vad är värt att implementera alt. behövs förbättras. 
Implementering av prioriterat arbete med horisontella principer pågår exempelvis i flera andra 
kommunala enheter tack vare att de är en central del i projektarbetet. SYV-arbetet med deltagare 
kommer implementeras även; varit framgångsrikt.

• Upplägget av orienteringskurser kommer implementeras för ex. deltagare inom Utbildningsplikten 
och ligga under Vuxenutbildningen.

• ”Ambassadörer” för studier och yrken kommer bli ett stående inslag för att motivera och tydliggöra 
möjligheter.

• Att använda material som sänder ”rätt” signaler ska implementeras i allt arbete med deltagare.

• Yrkesinriktad SFI-undervisning



Storfors – Framtidsspaning

• Efter sommaren fortsätter arbetet med att rekrytera/få igång de sista av det totalt 
planerade antalet deltagare till projektet. 

• Ny orienteringskurs för deltagare som skrivs in i nära framtid. 

• Förhoppningsvis för språkutvecklingen/matchning mot arbete givande praktik 
möjlig; AME/Vux arbetar mot att möjliggöra praktikplatser. 

• Ngt oklart angående SFI:s omorganisation men förhoppning är att projektteamet 
kvarstår i nuvarande form och omfattning om så möjligt! 

• Som det ser ut ny styrgrupp och projektägare men delprojektledare och 
medarbetare desamma. 

• SFI-undervisningen med en lärare planeras och blir yrkesinriktad; dock 
schematekniskt något problematiskt.



Filipstad – Nulägesbild

- Projektet fortgår med orienteringskurser för deltagare i spår 1, 
samt hälsoskola på modersmål

- positivt är att deltagare uppskattar materialet och det verkar vara 
användbart för dem i ett framtida yrkesliv

- Problem har varit restriktioner
- Ständigt pågående arbete med integrering av horisontella 

principer. Lättare när man har deltagare på plats, svårt att ha 
gruppdiskussioner mm på distans, men jämställdhetstänket syns 
i deltagarnas kursmaterial och genom hela kursens 
förhållningssätt.



Filipstad – Samverkan

- SFI har samverkan med Af när det gäller urval av deltagare till 
projektet

- Viss samverkan med AIE, kring enskilda elever samt information på 
modersmålet till nya deltagare

- Förhoppningsvis påbörjas samarbete med Familjecentralen i höst.



Filipstad - Framgångsfaktorer

• Meningsfullt arbete då materialet i orienteringskursen 
är av stor nytta för deltagare

• Deltagarna är positiva 



Filipstad – Utmaningar

- Restriktionerna – svårt att jobba på distans med den här 
målgruppen

- Svårt få deltagare att förstå skillnaden mellan projektet och SFI

- Svårt med kommunikationen ibland då deltagarna är mycket 
språksvaga, allt tar lång tid

- Praktikplatser – finns inte så många



Filipstad – Implementering

Vi jobbar vidare med implementeringen i högre kurser 
på SFI, samt fortsätter arbetet med orienteringskursen, 
hälsoskolan och planerad kontakt med SYV



Filipstad – Framtidsspaning

- Vi fortsätter även framledes med orienteringskursen, samt planerar in 
kontakt med SYV (höst 2021)

- Vi börjar kunna ta in elever för närundervisning igen vilket är positivt, aug –

- Förhoppningsvis kan vi få till stånd praktik för deltagare i början på nästa år

- Tidsplanen är att deltagare är inskrivna i 40 veckor och projektet tar slut i 
okt ca

- Ser fram emot att få nyttja Kia igen till hösten för repetition mm

- Samarbete med Familjecentralen där barnmorskor, socionomer, BVC-
sköterskor, förskollärare samarbetar 



Filipstad – Framtidsspaning

AKTIVITET ANSVARIG JUNI 21 JULI 21 AUG 21 SEPT 21 OKT 21 NOV 21 DEC 21 JAN 22 FEB 22 MARS 22 APRIL 22 MAJ 22

Praktik

Hälsoskola SF

Orienteringskurs SHN, TKA

Normkritisk SYV MP, SHN, TKA



Hälsoskola och hälsosamordning – Nulägesbild

• Digital hälsoskola tillsammans med språkstöd har genomförts. 5 tillfällen per 

språk (dari, tigrinja, somaliska och arabiska).

✓ Träff 1 – Hälsa, egenvård och sjukvård

✓ Träff 2 – Stress, sömn och psykisk ohälsa

✓ Träff 3 – Kost, motion och tandhälsa

✓ Träff 4 – Normer och mänskliga rättigheter

✓ Träff 5 – Diskriminering och rättigheter, jämställdhet och funktionsrätt

• Ett par vårdkontakter har kollats upp.

• Projektledarna har nu möjlighet att önska upplägg inför höstens hälsoskolor.



Hälsoskola och hälsosamordning - Utmaningar

• Pandemin – finns det möjlighet att genomföra 
hälsoskolor på plats i höst?

• Att hitta arbetssätt som underlättar kring vårdkontakter 
för målgruppen.



Hälsoskola och hälsosamordning- Framtidsspaning

• Skräddarsydda hälsoskolor efter projektledarnas 
önskemål.

• Möjlighet att hjälpa deltagare med vårdkontakter, 
samordning mm om behov finns.



Vilka behov av 
information om 
hälsa och 
friskvård har era 
elever/deltagare
? 

Vilka områden inom 
hälsa och friskvård 
är de intresserade av 
att veta mer om?
T.ex. hälsa, egenvård 
och sjukvård
Stress, sömn och 
psykisk ohälsa
Kost, motion och 
tandhälsa

Finns andra områden ni ser som 
skulle vara relevanta att prata om 
utifrån yrket/APL/praktik under 
utbildningen? 

Vid hur många tillfällen vill 
ni ha hälsoskola? Ungefär 
hur många timmar/tillfälle? 

På viket sätt 
föredrar ni 
att ha 
hälsoskola –
på plats 
eller 
digitalt, en 
mix av 
båda? 

Övriga 
tankar 
och 
idéer: 

Antagningen är 
inte klar än – så 
vi vet mer om 
ind. behov i 
augusti

Alla nämnda 
områden är 
relevanta och bra.

Hur man orienterar sig på 1177, t ex 
boka tid, boka om tider, egenremiss, 
sjukvårdsupplysningen, vilken väg 
man går när man blir sjuk
Friskvård/egenvård utifrån 
arbetsmiljö

6 x 2 timmar är önskvärt. 
Under v. 37-38 om vi får 
önska.

På plats

Frågan har inte 
ställts till 
eleverna än.

Ergonomi
Fokus på kost och friskvård – hur kan 
man ta hand om sig själv för att 
undvika arbetsskador
Sömn 

1 tillfälle, omfattning i 
timmar får Kia bestämma. 1 
tillfälle för uppföljning. Då 
kan områden som eleverna 
vill veta mer om tas upp. 
Genomförs innan v. 37 eller 
efter v. 42 (eleverna på APL 
v. 37-42). 

På plats



Paus



Yrkesväg Värmland
2021-06-16



Antal i etableringsprogrammet



Etableringsprogrammet

Fördelning kvinnor –män
Arvika, Filipstad, Hagfors, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Storfors och Säffle



Etableringsprogrammet

Utbildningsnivå
Arvika, Filipstad, Hagfors, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Storfors och Säffle



Etableringsprogrammet

Omfattas av utbildningsplikt
Arvika, Filipstad, Hagfors, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Storfors och Säffle



49%

51%

Utbildningsnivå hos utrikesfödda i Värmland juni 2021

lågutbildade lägst gymnasieutbildning

Totalt 4194 i målgruppen.



Arbetsförmedlingen har uppdrag att anvisa fler att 

ansöka om reguljär utbildning 



Varför är utbildning så viktigt?

Kräver gymnasial 

utbildningsnivå

46 %

Kräver 

eftergymnasial 

utbildningsnivå

37 %

Kräver

högst förgymnasial 

utbildningsnivå

5 %

Källa: SCB Yrkesregistret, 2019.

Chefstjänster

7 %
Övriga:

yrke okänt samt militärer

5 % 

En bild av hur arbetsmarknaden ser ut
(Antalet anställda utifrån yrkets krav, 2019)



40 % 

Gymnasial 

utbildning

29 % 

Eftergymnasial 

utbildning

Öppet arbetslösa och inskrivna i program med 

aktivitetsstöd, 16-64 år, aug 2020

31 % 

Kort 

utbildning

9 (10 år)

Kortare än

9 år

Saknar formell 

grundläggande 

utbildning



Arbetsmarknadsutsikterna våren 2021
Utvecklingen på arbetsmarknaden i Värmlands län 2021-2022





Inköpschefsindex inom Tillverkning

April 2020
Dec-Jan 

2009

Källa: Markit och Swedbank/Silf



Feb 2020

Mars 

2009

April 

2020

Källa: Konjunkturinstitutet



2019-05

1917







Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft i respektive 

grupp, genomsnitt av januari - maj 2021







Hagfors - Nulägesbild 

• Tre utbildningsspår med tillhörande deltagarrekrytering 
Aktiviteter som t ex handledarutbildning, normkritisk SYV, matchning & stöd)

• Lagbygget/samverkan (metodutveckling & implementering)

Ställer om till YRKESINFÄRGAT SFI - 16 temaveckor + progressionsmätning

á 4 veckor: arbetsmarknadskunskap, vård, teknik samt service
Vårt nya upplägg ger oss också fokus på arbetet med att integrera de 
horisontella principerna i undervisningen (gemensamt material)
Därutöver 
• Syv på schemlagd tid (normkritisk vägl motverka stereotypa val)

Avser vi använda oss av goda förebilder vid info om utbildningar 
(Ex. män till vården och kvinnor till industrin) 

• Testar vi en variant på praktisk SFI för SFI A (samverkan med AME/ESA)



Hagfors – Samverkan

Den regionala samverkan

- Omvärldsspaning med ett berikande erfarenhetsutbyte och nätverkande mellan 
deltagande kommuner (ett lyft)

Den lokala samverkan

- Utvecklat mötesstruktur internt på komvux SFI/yrkesutbildningarn.

- Samverkan har också utvecklats mellan verksamheterna VUX/AME/SOC (röd 
tråd för deltagare, ex. kring studier och extratjänst/praktik)

Utvecklingsområden; 

- Lokal samverkan med arbetsgivare runt praktik
- Fortsatt samverkan runt uppstartade utbildningsspår för målgruppen. 

ALLA som möter målgruppen ska vara väl insatta i vilka utbildningsmöjligheter 
som finns



Hagfors – Framgångsfaktorer

- Erfarenhetsutbytet - Ny kunskap har på kort tid tillförts organisationen 
Kombinationsutbildningar - SFI i kombination med yrkesinriktade 
kurser eller orienteringskurser. 

- Vi utvecklar/erbjuder handledarutbildning med fokus på SVA-elevers 
lärande och utveckling 

- Projektets fokus på samverkan har bidragit till att vi fått bättre processer 
för våra elever/deltagare (skapat en röd tråd mellan AME/KOMVUX)

- Vi har redan sett effekter; utbildningsinslag med PRAKTIK kortar 
vägen för elever/deltagare mot arbetsmarknaden (ger deltagare ökad 
kunskap om arbetslivet och samhället) 



Hagfors - Utmaningar

- Att TID avsätts till fortsatt utvecklingsarbete/samverkan
Skapa samsyn/utveckla samverkan mellan SFI/yrkesutbildningarna 
(Kombinationsutbildningar = statsbidrag)

- Extern samverkan runt praktik (näringsliv/arbetsliv i Hagfors)

Skolan behöver utbilda det arbetslivet efterfrågar (samverka runt 
kompetensmatchning)

- Arrangera handledarutbildningar som ett led i att öka intresset hos 
arbetsgivare att ta emot deltagare för praktiska inslag. 

- Informera, matcha och stötta målgruppen i riktning mot utbildningar 
som leder till egen försörjning (studieplaner med CSN)



Stärkt regional samverkan kring 

yrkesutbildning för utrikes födda

Hagfors - Implementering

Projektets förankring

- politisk dragning vid två tillfällen (delprojektledare) 
- styrgruppen har arbetat med förankring på ledningsnivå i flera verksamheter

- Förankringsarbete lokalt på vuxenutbildningen under våren (omfattande förändringsarbete) 

Externt förankringsarbete mot branscher/företag kopplat till de utb spår vi nu utvecklar och 
yrkesinfärgat SFI ligger i vår planering.

Implementeringsarbetet 

- är igång/pågår (vi testar utb spår och vikt läggs vid utvärdering med målsättning att 
implementera de utb spår vi testar. 

- Tar med oss framgångsfaktorer och försöker jobba bort hinder vi upptäcker
- Projektet pågår med och runt befintlig personal 

Det är vår förhoppning att vi även kan implementera en metod/modell för en praktikbank i 
Hagfors kommun 



Hagfors - Framtidsspaning    

Vi följer projektets tids och aktivitetsplan.

Vi utvecklar vår interna och externa samverkan.

Vi utvecklar och skapar fungerande praktikmöjligheter 

Effekter; Elever/deltagare har redan fått sina första sommarjobb efter 
en termins studier (3 dgr yrkesinriktade kurser/yrkessvenska samt 2 dgr
praktik) 👍

PRAKTIK är nyckeln till individens stegförflyttning 
mot egen försörjning (win-win situation)



Säffle – Nulägesbild

• Det förberedande vårdspåret där totalt 11 deltagare påbörjade sin utbildning lider nu mot 
sluttampen. 9 stycken kommer fullfölja. Av dessa har tre nått målet att göra färdigt sina 
gruv studier, alla förflyttats uppåt i delkurserna. Samtliga har fått sommarjobb ute på de 
vårdenheter de varit på praktik. Fyra nya deltagare kommer skrivas in under Maj månad, 
dessa studerar förberedande industri samt industri bas, där har nu 
arbetsmarknadskunskap lagts till som en orienteringskurs. Inför hösten planeras nu 
handledarutbildningar för kommunal personal för att öka mottagandet av praktikanter, 
praktisk SFI samt orienteringskurser.

• Breda utbildningar med flera ingångar som möjliggör deltagande för alla oavsett kön, 
ålder eller en eventuell funktionsnedsättning. Information till alla i den målgrupp vi arbetar 
med så att samtliga ges möjlighet att söka utbildningar. Personer som kommer från 
målgruppen får berätta om sin väg, fokus på de som bryter normen för sitt yrke, 
exempelvis kvinnor från industrin och män från vård och omsorg. 



Säffle – Samverkan

• AME och Lärcenter har länge haft en bra samverkan men målet är med 
orienteringskurser som AME personal kommer hålla att den blir mer 
strukturerad och mindre relationsbunden. 

• SFI lärare kommer knytas till projektet från augusti månad 2021 för att starta 
den praktiska SFI undervisningen i samarbete med AME och kunskapscenter. 

• Möten med olika aktörer inom projektet där vi kan inhämta tips och råd från 
andra i länet har förbättrats genom kontakter i projektet.



Säffle – Framgångsfaktorer

• Att vi genom arbetet med projektet kan lyfta och befästa tidigare upparbetade 
metoder och få dem mer strukturerade. 

• Att lärcenter och AME i augusti kommer ha en lärare som är kopplad till båda 
verksamheterna där vi ”pilotar”  en klass med ett antal individer i spår ett, där 
både AME’s insatser och SFI’s utbildning kopplas ihop.



Säffle – Utmaningar

• Den främsta utmaningen har varit och är den organisatoriska. Att AME har 
varit ”projektägare” i ett projekt där man är helt beroende av vad som händer 
på vuxenutbildningen har inte varit optimalt. 

• Lärcenters flytt till nya lokaler i juli, samt ny rektor, är även det en utmaning i 
sig då en av våra framgångsfaktorer varit den fysiska närheten. 

• En annan inte oväsentlig utmaning är förvaltningens budget. Det är oerhört 
tajt vilket påverkar hur mycket resurser som finns till målgruppen och de 
aktiviteter de är i behov av. 



Säffle – Implementering

• Då projektet drivs av ordinarie personal i verksamheten så blir 
implementeringen naturlig under resans gång. 

• De metoder om arbetas fram i samverkan mellan AME och VUX kommer 
fortsätta i respektive verksamhet. Metoderna har funnits sedan tidigare men 
har varit vaga i sin struktur. Samverkan har snarast byggt på relationer än 
strukturer. 

• När projektet är avslutat är målet att strukturerna ska finnas så att det är en 
naturlig del av verksamheterna. 

• Förankringen av projektet bedrivs på flertalet möten i olika forum, både internt 
och externt.



Säffle – Framtidsspaning

• Planen är att det i augusti kommer knytas en SFI-lärare till projektet och ta 
50% av projektledarrollen, samt arbeta mellan VUX och AME för att ges tid att 
bygga upp den praktiska SFI-verksamheten. 

• Målet är att under hösten 2021 komma igång med flertalet orienteringskurser. 

• Att låta vuxenutbildningen ta halva projektledarrollen kommer göra det mer 
naturligt att få ett bredare engagemang i de olika verksamheterna att knyta 
ihop arbetet.  



Paus



Karlstad – Nulägesbild, spår 1

• Praktisk SFI 
• SFI/praktik/orienteringskurs – start aug 

2021

• Utbildningsplikt
• SFI/orienteringskurs – kontinuerlig start 

under 2021

• Extratjänst 
• Solareturen erbjuder arbetsplatser med 

språkträning i kombination med SFI - start 
maj 2021. 

https://sverigesradio.se/artikel/ny-praktisk-sfi-utbildning-ska-korta-vagen-till-jobb?fbclid=IwAR0sRSGWZjPnqr7pVMXIe6DVtR2PuwgfTdIymL_52dmPWFkCZ1Hu8fGkvA0


Karlstad – Nulägesbild, spår 2

• Yrkesgrund Entreprenör och företag 
• GY-kurser/orienteringskurs – start maj 2021

• Yrkesgrund Frukost och våningsservice
• GY-kurser/orienteringskurs – start aug 2021

https://sverigesradio.se/artikel/ny-utbildning-ska-hjalpa-idris-och-sylvia-med-foretagandet?fbclid=IwAR2WJ9Y8dHOYoPWHqgq7rPqfRlf-Xc_DlyHVr0ehD7rpMZni2Wokso7Y6GQ


Karlstad – Nulägesbild, spår 2

• Jobbspår Servicemedarbetare Region Värmland
• Praktik/orienteringskurs – planerad start hösten 

2021

• Jobbspår IKEA 
• Praktik/orienteringskurs – planerad start hösten 

2021

• Jobbcenter arbetar med:
• en introduktionskurs som ett förstadie till jobbspår. 
• att hitta fler jobbspår både mot näringsliv och 

inom kommunen. Jobbspår utgår från faktiska 
rekryteringsbehov och är en kombination av 
utbildning, via VUX, och praktik.

https://karlstad.se/filmkanalen/videosidor/2021/februari/kort-jobbcenter---jobbspar/


Karlstad – Nulägesbild, spår 3

• Yrkes-SFI Karosseri och lackering
• GY-kurser/SFI/orienteringskurser – start nov 2020

• Yrkes-SFI Industri träteknik
• GY-kurser/SFI/orienteringskurser – start april 2021

• Yrkes-SFI Fordonsteknik
• GY-kurser/SFI/orienteringskurser – planerad start nov 

2021

• Yrkes-SFI Betongarbetare
• GY-kurser/SFI/orienteringskurser – planerad start jan 

2022

https://youtu.be/Hfte9Yv1C4M


Karlstad – Nulägesbild
Arbete med integrering av jämställdhet, tillgänglighet och icke-
diskriminering

• Ett normkritiskt förhållningssätt genomsyrar vår verksamhet 

• Vi arbetar med att synliggöra problematik, ex. genom att titta på 
statistik, och har en pågående diskussion kring hur trösklarna in 
i utbildning kan sänkas för ex. kvinnor. 

• De horisontella principerna ingår som moduler i 
introduktionskurs till jobbspår.

• Solareturen arbetar aktivt med en jämn fördelning av 
män/kvinnor på de olika arbetsstationerna samt visa att alla har 
samma möjligheter till utveckling

• Vux arbetar aktivt med att få in både män och kvinnor till yrkes-
SFI utbildningarna och andra utbildningar.

• Vux försöker att hitta alternativ till fler yrkes-SFI utbildningar.



Karlstad – Samverkan

• Samverkan på lokal nivå har utvecklats, förbättrats och 
intensifierats. 

• Vi har gemensamt hittat nya vägar för samarbete och tagit fram 
delvis nya rutiner för samverkan ex. i form av avstämning kring 
gemensamma individer.

• Gemensam arbetsgrupp varannan vecka. Deltar gör 
projektmedarbetare från VUX och IFA.

• Lokal styrgrupp med representanter från VUX, SFI, IFA och 
förvaltningen. 

• Samverkan på regional nivå har utvecklats genom ökat 
erfarenhetsutbyte med fler kommuner i länet. 



Karlstad – Framgångsfaktorer

• Ökad samverkan mellan VUX, IFA och SFI. 

• Sökbara utbildningsinsatser som grund för inskrivning i 
projektet.

• Vi jobbar med befintliga resurser och personal. 
Direktimplementering av det som utvecklas i projektet. 

• Modellen YV sorterar utbildningsinsatser i spår och 
hjälper oss skapa en överblick av våra 
utbildningsinsatser. Skapa möjlighet till stegförflyttning 
för individen. 

• Samverkan gynnar individen när det blir en struktur 
kring insatser samt ett bättre helhetsperspektiv. 

”Det här är ju jättesmart. Varför har inte 

kommunen tänkt på det tidigare?”

Deltagare i spår 3 under informationstillfälle om projektet 



Karlstad – Utmaningar

• Pandemin ger minskade möjligheter att starta Jobbspår och 
försvårar samarbetet med arbetsgivare. 

• Pandemin påverkar inskrivning av deltagare i projektet negativt och 
försvårar detta arbete. 

• Säkerställa tillgång till praktik- och APL-platser i våra 
utbildningsinsatser, internt och externt. 

• Bristande samverkan med AF.

• Jobbar med befintliga resurser som också har andra uppdrag. 

• I det praktiska arbetet är det en utmaning att säkerställa att 
förståelsen av viktig information når fram när målgruppen är 
språksvag

• Utmaning att veta att man når alla som har behov av projektets 
insatser. 



Karlstad - Implementering

• Behoven som identifierats involverar hela enheten 
och övrig personal. Ett koncept på Jobbcenter har 
arbetats fram och kommer att testas samt utvecklas 
framöver.

• Samarbetet mellan IFA, VUX och SFI har utvecklats 
mycket och involverar fler personal än 
projektpersonal.

• Den samverkan som initierats ses som en början och 
något vi kommer att fortsätta med samt utveckla 
vidare.

• SFI har utvecklat en testmodell som heter Praktisk 
SFI i samarbete med projektet, där bl.a. Solareturen 
erbjuder praktiska språkplatser.



Karlstad – Framtidsspaning

• Fortsatt samverkan och fortsatt utveckling av 
utbildningsinsatser för målgruppen. 

• Skapa helhet och röd tråd i projektets 3 spår 
och de insatser som erbjuds för målgruppen. 

• Utveckla aktiviteterna i projektet och integrera 
dessa i utbildningsinsatserna.



Stärkt regional samverkan kring 

yrkesutbildning för utrikes födda

Arvika – Nulägesbild



Arbete med jämställdhet, tillgänglighet och icke-

diskriminering

SYV, lärare, AMI sätts in i ämnet/uppdateras genom olika föreläsningar osv genom projektet. 

Temahalvdag 22 juni. 

Syfte – lyfta ämnet, med i tänket hos alla i verksamheten, inventera vad som görs, hitta 

utvecklingsområden. 

Fokus i SYV-plan?

Driven, intresserad vägledare 

Yrkessvenska t.ex. ”dilemman”

Möjlighet till distansstudier på SFI 



Arvika – Samverkan

På lokal nivå

Projektmöten varje tisdag (styrgruppens medlemmar, projektledare, projektmedarbetare, 
SYV, Näringslivsutvecklare)

Projektledare från VUX och projektmedarbetare från AMI i nära samarbete (50% + 40%)

Samarbete lärare i YS och AMI/lärare i arbetsmarknadskunskap

Samarbete AMI + SFI (handläggare och lärare)

Kort väg mellan experter 

På regional nivå

Lärträffar bra. Känns lättare att ta kontakt när man har träffats, Säffle, Karlstad osv. 
Onlinemöten fungerar bra.



Arvika - Framgångsfaktorer

Samverkan

Projektmöten kontinuerligt och ofta, Styrgruppen ”nära”

Yrkessvenska

Förankring i inledning och allteftersom 

Driven rektor och chef AMI samt Näringslivsutvecklare (broschyr) 

VUX projektägare + AMI engagerade 



Arvika - utmaningar

Finansiering för deltagare

Finansiering av utbildningar

Yrkessvenska upplägg, resurs 

Extratjänster slopas

Hur finna motivation att lära sig, motivation till språk

Nå egen försörjning relativt snabbt MEN hållbart

Skifte av delprojektledare



Arvika - implementering

Många och långa diskussioner

VUX + AMI delaktiga. Få samsyn i hur vi kan arbeta med målgruppen. 

AMI har haft rollen som "remittent" och också skött kontakten med 
praktikplatser, medan VUX har skött det som rör studier och administration

Varje vecka projektmöte där delprojektledare har kunnat lyfta frågeställningar 
med rektor för vuxenutbildningen, AMI-chef samt Näringslivsutvecklare. Även 
SYV samt Arbetsmarknadshandläggare från AMI har funnits med vid dessa 
möten.



Arvika - Framtidsspaning

Spelbaserat lärande

@wrk

Praktikkörkort

Samverkan IC

Koordinator arbetsliv, utbildning

Orienteringskurser 

Inläsningstjänst

Mer utvecklat samarbete mellan SFI och projektet

Utökad SYV-medverkan

Spår 3

Gemensam metod med jobbfokus 



Regional uppföljning



Rambolls deltidsutvärdering (mars 2021)

• Projektet utgår från en gemensam problem- och behovsbild och har hög relevans.

• Efterlängtad förändring av SFI.

• Regional samverkan skapar mervärde som bidrar till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna. 

• En tydlig projektdesign – uppskattat men utmanande tids- och resursmässigt

• Corona försvårar arbetet, framförallt då det gäller samarbetet med arbetsgivare.

• Delprojektledarna upplever sina roller som tydliga.

• Delprojektledarna upplever att de får stöd från centrala projektledningen.

• Projektet är väl designat för implementering.

• Projektet möjliggör relevant utveckling av ordinarie verksamhet som kan leva kvar.

• Hur kan regional samverkan leva kvar efter projektets slut?



Projektdeltagare

Inskrivnings-
plan Q4 20 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Totalt Inkl F & T Ansökan

Kvinnor 33 17 25 85 7 23 5 195 209 200

Män 9 17 31 53 7 23 5 145 150 142

Totalt 42 34 56 138 14 46 10 340 359 342

Inskrivna nov - april 

Spår 1 kvinnor 30
Spår 1 män 9
Totalt spår 1 39
Spår 2 kvinnor 25
Spår 2 män 8
Totalt spår 2 33
Spår 3 kvinnor 9
Spår 3 män 15
Totalt spår 3 24
Totalt spår 1-3 96



Horisontella principer

Minskad könssegregering bland utrikes 
födda på arbetsmarknaden i Värmland. 

En mer inkluderande arbetsmarknad 
för utrikes födda i Värmland.

Målgruppen ska få ökad kunskap om 
hälsa och mänskliga rättigheter.

Insatser för personal

Workshop normkritik Analys-& pl

Workshop rättighetsbaserat 
arbetssätt

Analys- & pl

Utbildning för handledarutbildare + 
extra modul för SVA-elever

feb 2021

Lärträffar normkritisk SYV april + okt 2021

Föreläsning ”Migration & kulturella 
faktorer på psykisk hälsa”

april 2021

Lärträff om arbete med horisontella 
principer med dpl

maj 2021

Lärträffar ” ”Hur pratar vi om 
rättigheter och värderingar 
tillsammans med projektdeltagare?” 

sept + okt 2021

Löpande insatser för 
projektdeltagare

Hälsoskola

Kompetensinsatser om 
mänskliga rättigheter

Normkritisk studie & 
yrkesvägledning

Löpande insatser för 
arbetsgivare

Handledarutbildning

Fler utbildningsvägar och 
okonventionella val av utbildning och 

arbete för målgruppen i projektet. 



• Regionala workshops i analys- & planeringsfasen; 
problemanalyser, förändringsteorier, RBA &
normkritik

• Regionala lärträffar; utbildningsspår, aktiviteter & 
horisontella principer

• Regionala projektledarträffar; strategiskt regionalt
utvecklingsarbete

• Strategiträff; central styrgrupp & lokala
projektägare

• Strategisk lärträff; projektledare &
styrgruppsmedlemmar

• Regionala kompetensutvecklingsinsatser

• Regionala halvårsuppföljningar

• Regionalt SFI-nätverk

Regionalt lärande, erfarenhetsutbyte
& samarbete



Framgångsfaktorer

• Väl grundad projektidé – behovsstyrt &
efterfrågat

• Utvecklingsarbete inom ordinarie
verksamhet med ordinarie personal

• Sökbara utbildningsinsatser inom VUX
• Samverkan mellan VUX & AME/integration
• Regionalt lärande & erfarenhetsutbyte
• Duktiga & engagerade projektledare
• Ökad yrkesintegrering/infärgning av SFI
• Utveckling av organisation, samverkan & 

metoder – på kort tid!
• Ordinarie integrationsresurser; 

t.ex. regionalt SFI-nätverk
• Utbildningsplikt



Utmaningar

• Kommunernas olika förutsättningar
• Projektägarskapet
• Samverkan mellan VUX &

AME/integration
• Byte av projektledare & personal
• Förändringsarbete inom SFI -

yrkesinfärgning/yrkesintegrering
• Pandemin
• Kort projekttid med höga ambitioner!





www.lansstyrelsen.se/varmland/yrkesvagvarmland

www.facebook.com/yrkesvagvarmland

marie.m.andersson@lansstyrelsen.se

http://www.lansstyrelsen.se/varmland/yrkesvagvarmland
http://www.facebook.com/yrkesvagvarmland
mailto:marie.m.andersson@lansstyrelsen.se

