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Förord 
Förstudien visar på reella behov och möjligheter lokalt där nätverk och samverkan mellan 

civilsamhälle, utbildningsanordnare och kommun kan vinna på att utvecklas än mer. Därtill behöver 

nya arbetssätt skapas med Försäkringskassa och Arbetsförmedling som ställer om sin verksamhet. En 

breddad arbetsmarknad betyder ökad insikt och förståelse för anpassning av arbeten för att fler ska 

kunna utveckla sin potential och få ett hållbart arbetsliv. Det är bra för individer, företag och samhälle 

och utvecklar vår möjlighet att skapa en levande landsbygd för kommande generationer. Jag tackar 

alla för engagemang och inspel i förstudien och särskilt tack för ett bra bemötande och givande 

diskussioner kring stundtals problematiska frågeställningar. I området ser jag flera goda krafter som 

vill, vågar och tar ansvar för att utveckla och det bidrar till ett starkt lokalsamhälle där människor kan 

trivas, bo och verka. Det skapar långsiktigt hållbara konkurrensfördelar och ett resilient samhälle för 

framtiden.  

Lotten Svensson, utredare ekon.dr. 

Sammanfattning 
Breddad arbetsmarknad MTG är en relevant och aktuell förstudie som skapar tydlighet i hur nuläget i 

området ser ut och vilka förutsättningar som finns lokalt för att skapa en breddad arbetsmarknad. 195 

individer i området uppbär försörjningsstöd och befinner sig långvarigt ifrån reguljär arbetsmarknad. 

Det är en lika andel män som kvinnor och individerna har en genomsnittsålder på cirka 40 år och cirka 

70 % är svenskfödda. Cirka 30 % är utlandsfödda och har stort behov av språkutveckling för att kunna 

få komma i arbetsträning och utbildning. Den aktörsanalys som gjorts visar på hur civilsamhället 

arbetar med målgruppen och vilka verktyg som finns att tillgå i området såsom utbildning, 

mötesplatser, stöd, sociala engagemang, arbetsträning, sommarjobb och kooperativ med socialt 

ansvarstagande i fokus. Nätverket som vuxit fram är starkt och viktigt att utveckla för att säkerställa 

att fler får tillgång till en breddad arbetsmarknad. En annan viktig del har varit att förstå och kunna 

utveckla reserverade kontrakt för sociala företag vilket kommer prövas som en pilot i norra området. 

Fler individer behöver få rätt stöd för att utifrån sina egna förutsättningar kunna delta i utbildning 

och/eller arbete där den potential individen har ska kunna utvecklas. På det sättet bygger vi ett starkt 

samhälle där alla har en plats och lokal utveckling kan skapa långsiktigt hållbara konkurrensfördelar för 

verksamheter som kan anställa och skapa attraktionskraft på landsbygden. Civilsamhället och de 

kommunala AME-enheterna har god kännedom om målgruppen och har förutsättningar för att skriva 

fram ett genomförandeprojekt med fokus på att fler som står långt ifrån arbetsmarknaden och uppbär 

försörjningsstöd ska få tillgång till en breddad arbetsmarknad där socialt ansvarstagande i upphandling 

och stöd till sociala företag kan skapa fler anpassade arbeten i området.  
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Bakgrund 

  

Anitta Into, avdelningschef IFO samt Arbetsmarknadschef vid Mariestads kommun 

Förstudien skapades för att vi sökte och fick medel till ett stort EU-projekt, som riktas till medborgare 

som står mycket långt från arbetsmarknaden, söker försörjningsstöd, och som är inskrivna i vår 

verksamhet Maria Nova vuxenstöd. För att få fram fakta och veta vilka individer det gäller, gjordes en 

detaljerad kartläggning av de som haft behov av försörjningsstöd allra längst tid i Mariestad, Töreboda 

och Gullspång. Vi fick fram en bild av varför dessa individer hade varit beroende av försörjningsstöd så 

länge. 

När vi analyserat resultatet såg vi att befintlig arbetsmarknad inte matchar de behov individerna har. 

För att alla ska få chansen att nå egen försörjning, behöver vi skapa flera arbetsplatser där alla som 

kan arbeta ska få möjlighet till det, och efter sin egen förmåga. Tillsammans med andra åtgärder ger 

det en möjlighet till ett värdigt liv för dessa medborgare. Att leva länge på försörjningsstöd är inte det, 

och har aldrig varit tänkt som en permanent lösning. 

 

Maria Johansson Berg, enhetschef vid Maria Nova, Mariestads kommun 

Behovet av att bredda arbetsmarknaden är tydlig i alla kommuner, i Mariestad, Töreboda och 

Gullspång blev det som sagt också ett resultat av den detaljerade kartläggningen av medborgare som 

just nu står längst från arbetsmarknaden. Vid den tiden i fjol öppnade en utlysning hos Svenska ESF-
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rådet för att dra i gång förstudier inför nästa strukturfondsperiod. Det passade precis vår idé om att 

först få kunskaper om vilka möjligheter våra tre kommuner har när det gäller flexibla arbetsplatser 

eller arbetsuppgifter som också är ekonomiskt hållbara över tid. Det är viktigt att verksamheten är 

självbärande, det är själva poängen. Därefter kan vi genomföra det förstudien kommit fram till, genom 

att söka medel för ett mer omfattande projekt med start 2022. 

EU-projektet Breddad arbetsmarknad MTG sprider kunskaper och idéer både om enkla satsningar 

såsom sociala krav i upphandlingar eller fler kommunala anställningar med lönestöd. Men projektet 

visar också exempel på idéburet offentligt partnerskapsavtal eller arbetsintegrerade sociala företag 

som kräver längre ledtider och planering. Det är några av alla möjligheter som finns för att skapa en 

win-win-situation mellan arbetsgivare och arbetstagare. I alla branscher – på många olika sätt! Det 

finns bara vinnare! 

Problem- och behovsanalys med fokus på förstudiens tema, som även 

innefattar analyser utifrån perspektiven jämställdhet, tillgänglighet 

och icke-diskriminering  
Problem och behovsanalys utifrån målgruppens problematik och nya möjligheter med andra aktörer 

på arbetsmarknaden eller andra konstellationer och verktyg i form av IOP och socialt ansvarstagande 

i upphandling. Analysen är gjord utifrån hänsyn till de sju diskrimineringsgrunderna kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Den målgrupp som har svårast att komma in på 

arbetsmarknaden och som uppbär försörjningsstöd sen lång tid tillbaka är till antalet cirka 70 personer 

i alla tre kommunerna. Det råder en jämn fördelning mellan män och kvinnor och därför har inte en 

fördjupad jämställdhetsanalys av orsakerna till fördelningen gjorts, då både män och kvinnor i ungefär 

lika hög grad befinner sig i målgruppen.  Snittåldern ligger på 40 år och knappt 70 % är svenskfödda 

(båda föräldrarna födda i området). Resterande 30 % är personer med utländsk bakgrund som 

generellt har svårare att hitta anställningar. Målgruppen är heterogen, de personer som är födda i 

Sverige är i hög grad vuxen, 40+, har oavslutade studier men arbetserfarenhet. Den delen av 

målgruppen som är utlandsfödd är i hög grad yngre, saknar längre arbetslivserfarenhet och ibland helt 

avsaknad av skolgång och/eller kan vara språksvag. 

 Tema breddad 
arbetsmarknad 
för individer långt 
ifrån 
arbetsmarknaden 

Jämställdhet Tillgänglighet Icke-
diskriminering 
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Problemanalys MTG har för få 
lämpliga 
arbeten för 
målgruppen 
som står långt 
ifrån 
arbetsmarknade
n och därmed 
höga kostnader 
för 
försörjningsstöd 

Män och 
kvinnors lika 
villkor på en 
breddad 
arbetsmarknad 
är inte alltid 
tydlig.  

Individer med 
funktionsnedsättnin
gar (psykiska som 
fysiska) hindras att 
delta utifrån sin 
kapacitet på 
reguljär 
arbetsmarknad 

Individer som 
har sammansatt 
problematik 
eller av någon 
anledning inte 
klarar sin 
försörjning 
hamnar i ett 
socialt 
utanförskap 
som drabbar 
den enskilde 
och dennes 
familj hårt.  

Behovsanalys Behov av en 
breddad 
arbetsmarknad 
med nya 
samarbeten 
som kan 
komplettera 
reguljär 
arbetsmarknad 
där kraven är 
höga på 
effektivitet inom 
näringslivet 

Gemensamt för 
män och 
kvinnor i 
målgruppen är 
en låg 
utbildningsnivå, 
delar av 
målgruppen, 
både män och 
kvinnor är 
språksvag. 
Behov av 
bildnings- och 
utbildningsinsat
ser finns. 
Alla, både män 
och kvinnor 
saknar nätverk 
och finns i 
utanförskap.  

Lämpliga arbeten 
för alla finns och 
behöver anpassas 
så det fungerar för 
arbetstagare och 
arbetsgivare. Behov 
av sociala företag 
ökar då målgruppen 
inte får arbete i 
tillräcklig 
utsträckning inom 
befintligt näringsliv 
och/eller 
kommunal 
verksamhet 

Behovet av att 
delta i ett 
sammanhang är 
av största vikt 
för att skapa en 
grund för 
individen att 
utgå ifrån, för 
att kunna ta 
nästa steg mot 
ett arbete eller 
sysselsättning. 
Behov av 
anpassade 
aktiviteter med 
utbildade 
handledare är 
av största vikt.  

Hanteras i 
förstudien 

IOP-inventering 
och socialt 
ansvarstagande 
i upphandling 

Nätverk med 
civilsamhället 

Inventering av 
arbetsmöjligheter 
bland deltagande 
partners 

Inventering av 
behov hos 
civilsamhället 
för att kunna ta 
emot fler, här är 
utbildning av 
handledare en 
flaskhals som 
behöver 
hanteras.  

Resultat att ta med 
in i 
genomförandeproj
ekt 

Policyförändring 
för 
upphandlingsen
het kan 
genomföras  

Fler konkreta 
samarbeten och 
pilottest av 
insatser där 
kommun och 
civilsamhälle 

Goda resultat från 
civilsamhället som 
klarat anpassa 
arbete och 
handledning så att 
sjukskrivna kan 

Utbildningsinsat
ser och stöd till 
handledning för 
att stötta varje 
individ som ska 
kunna arbeta 
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driver aktivitet 
med lämpliga 
arbetsuppgifter 
som anpassas 
efter varje 
individs 
förmåga 

komma tillbaka till 
arbetet.  
FK och AF behöver 
involveras mer.  

med lämpliga 
uppgifter som 
leder till 
utveckling och 
möjlighet till 
självförsörjning 

Tabell 1: Problem- och behovsanalys Breddad Arbetsmarknad MTG 

 

 

Figur 1: Aktuella siffror försörjningsstöd i MTG, relativt oförändrat våren 2021  

Resultat av omvärldsanalys kopplad till förstudiens tema  
Förstudien syftar till att identifiera nya och bredare arbetsmarknadsmöjligheter för individer som står 

långt ifrån arbetsmarknaden. Framväxten av sociala företag, inte minst i större städer, har drivits på 

av behovet av integration för individer i behov av språkutveckling. Därutöver finns ett stort behov av 

lämpliga arbeten efter nedmontering av Försäkringskassans skyddsnät, flytt och nedmontering av 

Arbetsförmedling i kombination med avsaknad av rehabinsatser för personer med olika 

funktionsnedsättningar eller som av olika anledningar inte har kunnat ställa om i utbildning eller 

utefter nya krav på arbetsmarknaden.  Den lokala omvärldsanalysen visar på att de flesta som uppbär 

försörjningsstöd i MTG området är födda i området, av svenskfödda föräldrar och därför krävs en ökad 

förståelse för långtidsarbetslöshet kopplat till sjukskrivning eller andra orsaker. Det räcker inte att 

förklara långtidsarbetslöshet med att det är språksvaga personer som behöver lång tid på sig att ställa 

om. 



Breddad arbetsmarknad MTG – förstudie  
Maria Nova Mariestads kommun 
2021-06-29   
   

9 
 

En aktörs- och intressentanalys  
I förstudien har olika aktörer och intressenter identifierats och involverats för att delta i förstudiens 

aktiviteter. Nedan presenteras kommunala aktörer och aktörer och intressenter från civilsamhället i 

MTG området. 

 Kommunala Civilsamhälle Formella 
avtal 

Informellt 
nätverk 

Styrdokument 

Aktörer AME-
enheter i 
Mariestad, 
Töreboda 
och 
Gullspång 

Kooperativet Laxen 
Kooperativet 
Kanalslussen och 
för Södra Råda 

Ja 
 
Ja 
 
Ja 

 Samarbetsavtal 
för MTG – 
gäller 
kommunernas 
åtaganden 

Intressenter  Svenska Kyrkan Nej Ja  

 
 

 Studieförbund och 
utbildningsenheter 
folkhögskola och 
lantbruksutbildning 
 
 
 
Föreningen 
Tillsammans i 
Mariestad 

Nej 
(förutom en 
som har 
avtal med 
AF som 
oberoende 
aktör) 
Nej 

Ja 
 
 
 
 
 
 
Ja 

 

Tabell 2: aktörs- och intressentanalys MTG 

Beskrivning av samverkansparter och hur samverkansformen kan 

komma att se ut för ett framtida genomförandeprojekt.  

Utifrån de dialoger och workshops som hållits under förstudien har idéer om fördjupad samverkan 

framkommit. En samordning av representanter från civilsamhället, tjänstemän och politiker vid 

kommunernas verksamheter har skett under förstudien där ett nytt nätverk mellan civilsamhälle, 

kommunerna MTG och utbildningsanordnare vuxit fram. I dialogen har det framkommit allt tydligare 

vilka förutsättningar som civilsamhället har och vilka möjligheter en samverkan mellan aktörerna skulle 

kunna leda till. Till exempel framkom behov av att anställa medarbetare i Svenska Kyrkan och det 

behovet kunde kanaliseras via förstudien till kommunala tjänstemän. Kunskap och dialog kring 

reserverade kontrakt, stöd till arbetsintegrerade sociala företag, sociala företag, ideell verksamhet, 

studieförbund och utbildningsanordnares möjligheter till att utveckla insatser som passar målgruppen 

har framkommit. Goda exempel från företag som samverkat med kommunala arbetsmarknadsenheter 

där kunskap om målgruppens förutsättningar visar på att det också finns möjligheter till att skapa en 

breddad arbetsmarknad genom att också inkludera traditionella aktiebolag som komplement till 

sociala företag och kooperativ. Nedan presenteras samverkanspartners, företag och kooperativ som 

deltagit i projektet och bedriver verksamhet i området MTG. Förstudien har tagit fasta på de behov 
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som presenterats och de gap som identifierats för att kunna skapa nätverk för framtida samverkan och 

genomförandeprojekt. Samverkansformen idag består i att Maria Nova är sammanhållande för 

projektet där en operativ projektledare driver frågorna som uppstår, planerar och bokar workshops 

och föreläsningar, håller kontakt och slussar frågor, uppdragsförfrågningar och andra inspel som 

kommer upp till kommunernas AME-enheter och/eller till civilsamhällets representanter. 

Nätverksmodellen som vi byggt upp skapar förutsättningar för informationsutbyte och också en 

möjlighet att diskutera med politiker direkt i workshops vilket underlättar dialog. Genom att erbjuda 

digitala möten kan fler delta och också följa processen, detta är något som kan utvecklas och tas tillvara 

inför ett kommande genomförandeprojekt. Kontakt med företag är också viktigt för att säkerställa att 

dialog förs med aktörer på reguljär arbetsmarknad och att förståelse för behov, krav och 

förutsättningar för att kunna arbeta i området hålls uppdaterade. I ett möjligt framtida 

genomförandeprojekt har önskemål om koordinering av nätverk, inspirationsföredrag, workshops, 

identifiering av möjliga reserverade kontrakt och stöd till sociala företag kan utvecklas. Målsättningen 

är att bredda arbetsmarknaden i hela MTG där en kombination av utbildning och arbete/praktik skulle 

kunna fungera tillsammans med befintliga företag, i kommunal regi, via Svenska Kyrkan, föreningsliv 

och genom projekt i uppstart. Målen är att färre ska vara kvar i inlåsningseffekter och i försörjningsstöd 

där det ska kunna vara möjligt att utvecklas i den mån och den potential man har som individ. Även 

om inte ett nytt projekt kan komma i gång direkt efter förstudien kan nätverket och utbytet fortsätta 

för att stärka och stötta varandra.  

Samordningsförbundet Skaraborg och Gullspångs kommun VISA-enheten 

  

Annica Bengtzing, Samordningsförbundet Skaraborg tom 30/3 därefter Gullspångs kommun och 

Mikael Fransson, VISA-enheten Gullspångs kommun 

Avtal finns idag, AME och kommunen köper tjänster av kooperativet Laxen – olika delar i projekt då 

LoU inte behöver användas. Kooperativets viktigaste uppdrag är de löpande uppdragen där olika 
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förvaltningar i kommunen upphandlat tjänsterna, bland annat dressinuthyrning, den har varit ute på 

upphandling. Initialt har AME haft uppdrag att röja och sköta dressinbanan, uthyrningen har tillhört 

den som hade vandrarhemmet. Kooperativet laxen vann i upphandling i konkurrens. Kommunen köper 

10 arbetstränings/rehab- platser, om fler så betalas en dagersättning. AF kan placera utifrån egen 

upprättad överenskommelse, IFO kan placera personer på kooperativet genom kommunens avtal. 95 

% av de som placeras har inte 100 % förmåga när de börjar, och kan utveckla sin arbetsförmåga under 

placeringen. Inlåsningseffekt – de mest produktiva vill inte kooperativet bli av med för de bidrar till 

utveckling och produktion samtidigt som kooperativet är begränsat i resurser att anställa alla som är 

anställningsbara, så det behövs fyllas på och finnas ett flöde av människor som får möjlighet att växa, 

utvecklas och ingå i reguljära arbetskraftsresursen. 

Nytt avtal mellan Kooperativet och kommunen är tecknat för två år med möjlighet till förlängning ett 

tredje år. Arbetsförmedlingen tecknar överenskommelse utifrån varje individ som de anvisar, Af 

finansierar med olika belopp beroende på ärendets karaktär. Väldigt få deltagare remitteras från FK, 

en samverkan finns idag också i inriktning för Samordningsförbundet Skaraborg. I åldern 20-24 inga 

deltagare alls.  

IOP ihop med föreningslivet och kommunen för Södra Råda – en central del har varit återuppbyggnad 

av nedbrända kyrkan, går att utveckla besöksplatsen. Ingen förening kan driva själv och några företag 

finns med. Spelutvecklingsprogrammet vid Högskolan i Skövde har bidragit med lösningar för att kunna 

se hur kyrkan varit målad i originalskick. Hur kan samverkan genom olika IOP skapa sysselsättning och 

arbetstillfälle lokalt och hur kan fler liknande samarbeten gynna målgruppen är frågor som diskuteras. 

Grundproblem att människor som blivit sjukskrivna eller av annan anledning hamnat långt bort från 

arbetsmarknaden ska kunna utvecklas och inkluderas i arbetslivet. Områden att utveckla i samverkan 

med kommunen är samverkan kring målgruppen då vi har höga siffror. Systemfel – om du inte har en 

upparbetad SGI som är aktuell, det finns människor som får gå på försörjningsstöd men som skulle haft 

ersättning om de haft en SGI.  FK jobbar endast med de som har ersättning som ingår i FK. 

Alla har rätt att söka sjukersättning även om du inte har SGI. Utrymmet har krympt idag. Minskad 

sannolikhet medicinskt, socialt och arbetsträning kunna visa på att arbetsförmåga ska kunna ökas. 

Även om det bara finns en liten chans till att uppnå en liten arbetsförmåga så ska denna prövas, men 

samtidigt är det väldigt begränsat att matcha den förmågan till reguljär arbetsmarknad. 

Den viktigaste målgruppen 25-45 som saknar fullföljda studier och inte har varit ute på 

arbetsmarknaden. AF kräver läkarutlåtande från primärvård eventuellt om utredning från skolan, då 
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kan AF hjälpa till att skapa lönebidrag eller trygghetsanställning. Många vet inte om själva om de har 

någon funktionsvariation, eller kognitiv nedsättning.  

Utöver att arbeta på kooperativet Laxen så kan de komma ut i aktivitet i arbetsträning, extratjänst. En 

insats som har varit utvecklande och viktig, inte minst för gruppen utrikesfödda. Insatsen är begränsad 

i antal och kommande år ser kommunen att behovet är större än resurserna. En studie- och 

yrkesvägledare arbetar för vuxna och AME för att stötta för de som har behov av studier. Resurser 

kommer till via projekt, ett varaktigt arbete skulle behövas för en systematisk stegförflyttning för 

målgruppen. Gruppen har stått stilla under lång tid. 

Projekt MENTORSKAP där finns en arbetsmarknadskonsulten och har fått ut många i praktik och 

anställningar. Fångat upp de som har potential och i omställning.  

Exempel på goda samarbeten har varit med företaget PLAST-Petter AB i Hova som fick behov för visir 

när pandemin bröt ut, då kom några som inte haft jobb på många år. Samarbete med 

rekryteringsföretag har fungerat bra. Arbetssökande eller försörjningsstöd (är inskrivna där om de får 

försörjningsstöd) – flytta fokus från bidrag till sysselsättning. Där vi kan göra skillnad, det finns ett lokalt 

engagemang. 

JOBBSPÅR är en överenskommelse inom DUA, DUNA där vi arbetar med studier. Gemensam målgrupp.  

 ESF projektet STEG bidrar till att deltagarna får en kortare utbildning och ut i praktik, ålder upp till 64 

år. Äldre generationen som inte har full grundskola och kanske har jobbat kort tid men inte varit aktiva 

på många år, och i snabb omställning gick det bra. 25 fick börja, några gick hem och några gick hem, 

några är kvar. De som de har gått bra för har med sig en referens. 

Yrkesinriktade utbildningar är bra som AF har men det finns inte i närområdet, för att delta så krävs 

transport, motivation. Utrustning har köpts in för att kunna sända på distans, lärcentergrupp nod 

fjärrundervisning och distansundervisning – kurskatalog. Töreboda, Gullspång, Mariestad, Falköping, 

Tidaholm. Bredd och utbud behövs för att kunna utveckla vuxenutbildning. För vård och omsorg 

används HERMODS. Idag finns SFI svenska, engelska och matematik 

Fyrkantiga regler kan försvåra för deltagarna, till exempel om du går på försörjningsstöd så du inte 

studera utan måste ha CSN (om du inte har rätt till detta så kan du inte fortsätta med detta) då är det 

bara AFs utbildningar kvar. Nytt grepp från AF – de kan anvisa till studier för grundläggande och 

vuxenutbildning. Rätt att få aktivitetsstöd för detta. Andra typer av utbildningar finns att tillgå. 
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Uppstart av en körgård har skett – om den som har skulder kan man inte få CSN och få körkort – 

kommunen kan erbjuda teori manövrera bil och då kunna få körkort. 

Vi hoppas förstudien leder till ett projekt och att övriga parter kan delta och vill jobba ihop.  

Framgångsfaktor – att utveckla samverkan lokalt.  

 

Töreboda kommun 

  

Företrädare Heidi Hansen, Enhetschef Arbetsmarknad och utveckling och Charlie Steijer Teamleader  

Tidigare projekt Inlingua betyder/är ett effektivt språkstöd i sig som används världen över och har 

drivits i Töreboda där kvinnor från olika länder deltagit. Uppstarten var svår pga. 

meningsskiljaktigheter i gruppen, alla kvinnorna blev snabbare bättre i svenska än kontrollgrupp som 

gick på SFI, en eller två i gruppen har fått jobb – flera har fått anställningar i extratjänst, några går steg-

utbildning inom vård. 10 personer startade, flera analfabeter, fysisk och psykisk nedsättning. Gruppen 

handplockades från AF. Flera kom från krigshärjade länder. Mycket fotografering ingick för att 

visualisera språket, till exempel trottoar, asfalt, backe osv. Det var två Projektledare. En kvinna som 

anställdes externt och en kvinna från Mottagningsenheten. Det fanns 2 handledare i projektet som 

själva var med i gruppen och hade svårt med språket. De skulle engagera gruppen i olika aktiviteter.  

 Nytt projekt på gång från Länsstyrelsen för invandrarkvinnor. 

Målgrupp för de som är 63 år och fick praktik, AF skickade deltagarersättning till kommunen, de pengar 

som man fick sparades och de kunde därefter anställas de två till tre sista åren till pension. Lyckat 

projekt som avslutades då AF slutade med att skriva in till 63 projektet, inte AMU som helhet. 

Liknande projekt vore bra att starta, målgruppen 50 -60 år, de har gett upp, kommer ingen vart på 

arbetsmarknad. Tidigare projekt ”Åter på banan” var ett samarbete mellan försörjningsstöd, 

Mottagningsenheten och AMU – viss finansiering och anställning hos kommunen. Det svåra är när 
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deltagarna blivit utförsäkrade. Motivation behövs för att få dem i aktivitet. I målgruppen finns personer 

som har utmaningar såsom social fobi, psykiska besvär och några har missbruk.  

EU-projektet Växtkraft finns att tillgå men där är målgruppen svår att få att komma, har fått hitta en 

målgrupp närmare arbetsmarknaden för att få det att fungera.  

Vi behöver resurser för att kunna erbjuda personer lämpliga jobb, anställning för att motivera att 

lämna försörjningsstöd. Extra motivation behövs.  

150 hushåll hos socialen i Töreboda, en ökning från ¼ under fjolåret till 1/3 nu av ungdomshushåll.  

Företagen tar inte emot i så stor utsträckning och det är svårt att få in praktikplatser.  

Vi arbetar med samarbete med kanalslussen, ideella krafter och det utvecklas inte framåt, långsamt. 

Är nöjda med det de har. Kommunen köper tjänster av kanalslussen idag, 6 platser 3 från 

försörjningsstöd och 3 från arbetsmarknad, har avtal. 3-6 månader och kan förlängas om det fungerar. 

Några har gått vidare som handledare och sökt sig till reguljär arbetsmarknad.  

Räcker inte med kooperativet Kanalslussen, det är en del av lösningen. Delar ur målgruppen kommer 

inte ut på reguljära arbetsmarknaden utan kommer behöva ta hand om individer och får då skapa fler 

lämpliga jobb, kommunen kan ta mer ansvar för att skapa detta. 

MTG kommuner kan utveckla turismen och detta kan skapa individanpassade arbeten. Även arbetet 

inom förädling av till exempel ekologisk odling kan återkomma till kommunen i äldrevård och skola. 

Råvaror och förädling, korta ner vägen.  

Arbetsmarknadstorg har öppnats vid torget. En hänvisning central för kommunens invånare, där 

försörjningstödsdeltagare kan få hjälp och motivation för att komma närmare arbetsmarknaden. 

Möjlighet till Rehab och arbetsförmågebedömningar finns vid behov. 

5-6 familjer kan kosta upp emot 10-12 MKR/ år, stöd till behandlingar, familjehemsplaceringar och stöd 

Önskemål är att hitta lämpliga jobb i projektet.  

Problem: Inlåsningseffekt Om en person har försörjningsstöd så måste de vara hos de privata aktörerna 

som AF anvisar. Då får kommunen inte gå in och få personen i aktivitet  

MTG-lösning för att vi vill bli en privat aktör för att kunna stödja våra kommuninvånare som har ett 

större behov, utan att vi behöva brottas med privata aktörer här finns ett pågående arbete nu i 

området.  

Prerehab finns idag i Töreboda, ett flödesschema från socialen och utredning fysiskt och psykiskt, 

arbetar med FK och hjälper till att söka, vi har tre utredare i ett rehabteam. I Åter till arbete – får träna. 

Motiverande insatser, arbetsförmågebedömningar, 7/tjugo, T3 är exempel på aktiviteter som 

fungerar.  Äldre vuxna – hemmasittande – i snitt kan det ta 3-5 år att komma tillbaka, minst 2 år för att 

se en förändring. 7/tjugo är ett arbetssätt för hela verksamheten som också används för arbetet med 
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hemmasittare.  Till viss del ställer föreningslivet upp och tar emot praktikplatser (målgrupp närmare 

arbetsmarknaden).  

Nedan presenteras hur ett projekt på individnivå har utvecklats och vilka ledord som identifierats för 

att kunna få personen att få ett fungerande liv.  

 

Exempel Ole i samverkan med AME i Töreboda 
 

 

Bild 1. Arbetssätt AME Töreboda 
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Bild 2. Personliga egenskaper och behov 

 

Bild 3. Beräkning jämförelse försörjningsstöd kontra anställning i kommunen 
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Svenska Kyrkan, Mariestads församling och MTGK pastorat 

 

Helene Stengel, HR-specialist   Willem-Jan Fens, kyrkoherde, kontraktsprost Vadsbo kontrakt 

Vi behöver inte ha ekonomiska beslut som kommunen säger sig behöva ta, vi har tänkt mer 

socialekonomiskt och nationalekonomiskt. Vi har ingen skyldighet att hjälpa människor att komma i 

arbete men har vi ingen plats att erbjuda kan det bli social misär. Kan vi bära kostnaden så löser vi ett 

problem. Vi vill hjälpa människor att komma till rätta, inte bara av godhet utan för att vi har ett ansvar 

och vi tror inte att det finns hopplösa fall. Men vi kan inte ställa upp i alla lägen. Vi måste tänka på att 

det måste finnas ett arbete att utföra. Vissa har lönebidrag, andra inte.  En anställd som varit 

sjukskriven i 12-13 år som kom in via arbetsträning arbetar idag och det går utmärkt. Några som annars 

hade varit långtidssjukskrivna har fått en chans i församlingen, vi har anpassat och skapat arbete. 

Arbete med grupper, socialt kompetenta människor som har blivit utbrända eller sjukskrivna, och som 

har jobbat i grupper eller i ekonomifunktion.  

Ett exempel vi har på en före detta långtidssjukskriven – hon fick arbetsträna hos oss och samtidigt 

gick hon Svenska kyrkans grundkurs och därefter hade vi ett arbete att erbjuda.  

”Vi är inte rädda för att testa”, säger Willem-Jan Fens.  

Vi hade en diakon som skulle arbeta med Grön rehab, men när det skulle kunna komma i gång så blev 

hon sjuk. För grön rehab krävs någon som kan handleda.   

Handledning har vi till alla som kommer, om vi inte har någon tillgänglig så säger vi nej. Vi har också 

haft frivård med placeringar.  

Vi eftersöker mer samarbete med andra aktörer. Många tror att husmor och värdinnor bara ”kokar 

kaffe”, det är en låg insyn i vår verksamhet – och vill placera för något för enkelt. Vi har mer än bara 

koka kaffe. 

Vi tar också emot studenter från jordbruksskolor och annan arbetsträning.  
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En diakon jobbar mycket med ungdom och människor med missbruksproblem, den gruppen ska kunna 

arbeta med uterehab och annat uteliv. Vi har haft samarbetet Fjärilen med kommunen men sedan 

avslutades det för det fanns inga pengar från kommunens sida. Vi har därefter drivit den verksamheten 

själva.  

Vi deltog i ett EU-projekt för åtta år sedan, en personalpool som blev bland annat second hand. Ett 

stort projekt med Töreboda. Deltagarna skulle arbeta som egna företagare, café och enklare arbete 

med cykelverkstad, klippa träd osv. De öppnade en second hand-butiken. Bra projekt – om de föll 

tillbaka i missbruk så fick de ändå komma in i butiken, fast inte bakom disk. 

En diakon samarbetar med kommunen och nyanlända, och de söker bidrag ur fonder hos oss. Det 

påverkar inte deras försörjningsstöd. Vi erbjuder också stödjande samtal och en diakon är utbildad 

samtalsterapeut. För krigsskadade så finns Röda Korset i Skövde via tortyrcentrum. 

Second Handbutiken som finns på Stockholmsvägen tar emot praktikanter via arbetsförmedlingen och 

de är positiva till samarbete. 

Efter midsommar så hoppas vi kunna ha i gång vårt våffelcafé i prästgården.  En bra social miljö och 

bra träning för någon. 

OM någon är trädgårdsintresserad, så finns möjligheten att arbeta med anläggningen i sommar, men 

det behövs intresse och kunskap. 

Matchningskunskap är viktigt för att kunna få rätt person på rätt plats.  

Det är olika personer som ringer och frågar efter praktikplatser men det vore bra om det är en eller 

två som ringer och frågar och som känner kyrkans verksamhet lite bättre. Vi önskar få en eller max två 

kontakter.  

En av våra värdinnor är från Eritrea. Hon kom till oss när vi behövde putsa fönster – det kostar ungefär 

en månadslön att köpa in tjänsten. Sedan fick hon ett vikariat på halvtid. Det fanns vissa språkproblem 

men hon jobbade jättebra och hade möjlighet att lära sig språket när hon arbetade. En pärla! Kvinnan 

är före detta polis.    

Vi önskar en större öppenhet bland arbetsgivare, att de ska kunna se möjligheter med att anställda 

från andra länder eller med olika problematik. 

Vi tittar på kompetens och inte vilket språk de har med sig, det kan man lära sig. Det kan vara sociala 

eller praktiska kompetenser. Resultatet räknas för arbetet.  
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Medborgarskolan 

  

Anna van det Tol, coach och handledare  

Medborgarskolan är ett studieförbund som har avtal med Af för att arbeta med målgruppen arbetslösa 

för stöd och matchning. Målgruppen i Mariestad är en blandning av svenskfödda, språksvaga, unga 

och äldre. En del lever av kompletterande försörjningsstöd och många har lågt digitalt självförtroende. 

Medborgarskolan har även avtal i Mariestad och Skövde om arbetsträning. Innan covid-19 så 

anordnades till exempel en frukostklubb och minibibliotek för arbetslösa i Mariestad.  I maj -21 

påbörjas en ny satsning för arbetsträning inom kreativitet och återbruk. Bland deltagarna i stöd och 

matchning kan åldersdiskriminering ses där fler äldre har problem att få nytt arbete och det finns mest 

insatser från Arbetsförmedlingens sida för unga och nyanlända. Något annat som uppmärksammas är 

att det finns många ensamma människor och att ensamhetsproblematik utan sammanhang ökar. 

Folkbildningen blir då en mötesplats och här kan deltagare rustas för arbetsträning och deras 

kompetenser kan tas tillvara. Språkträning blir viktig för nyanlända, som berättar om att de inte kan 

träna i sitt eget umgänge för de känner inga svenskar. I tjänsten Stöd och matchning ingår rätten att få 

språkstöd och det behövs då deltagarna upplever det svårt att lära sig svenska på SFI. 

Motivationshöjande åtgärder kan ske för att stödja språkutveckling och ett bra exempel på ett projekt 

där man fick träna att prata svenska (utan språkstöd) har bedrivits i Töreboda, Inlingua (se text för 

Töreboda ovan). Ett sådant önskar Anna ska kunna utvecklas även i Mariestad.  Andra exempel på 

initiativ som Medborgarskolan bedriver är ett projekt för unga vuxna hemmasittare som får stöd i 

projektet ”Meet” som utgår ifrån Falköping. Ett nyligen avslutat och mångårigt projekt som bedrevs i 

Medborgarskolans regi var Nystart i Skara, för långtidssjukskrivna där samverkan skedde med Af och 

FK. Digitaliseringsinitiativ för äldre har utvecklats men ligger på is pga. covid.  

 Arbetarnas Bildningsförbund – ABF Skaraborg 
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Katarina Udehn, verksamhetsansvarig  

ABF är en aktör som bland annat anordnar utbildningar för vuxna.   

En satsning de senaste åren har gjorts för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. De har fått 

utbildning i svenska, den svenska arbetsmarknaden, ekonomi, data, engelska med mera. ABF har även 

satsat på föräldralediga utlandsfödda kvinnor som får lära sig svenska. Detta har genomförts på 

distans under pågående pandemi.  ABF arbetar över hela Skaraborg. Insatser kan göras inom 

uppdragsutbildning utöver befintlig verksamhet.  

 

”Vår roll är att bedriva folkbildning”, säger Katarina. Till exempel så hålls cirklar i 

data, lätt körkortsteori, motorsågskörkort och olika hantverk med mera. Utbildningen skräddarsys och 

kan även ges digitalt, i hantverkslokaler och andra lämpliga lokaler. Detta genom ett ökat samarbete 

inom utbildningsområdet. Idag finns ett etablerat samarbete med “språkvän” på Maria Nova vid 

Mariestads kommun där matchning med språkvänner sker.  Svenska, bokcirklar, samhällskunskap 

mm för nyanlända sker med föreningen ”Tillsammans för Mariestad”. Den verksamheten har varit i 

gång sedan 2014 och haft öppet varje torsdag kväll, tyvärr har detta fått ställas in under covid-

19. “Tillsammans för Mariestad” syfte är att nya och gamla Mariestadsbor kan nätverka. Många 

har tack vare verksamheten blivit mindre ensamma tack vare delaktighet inom föreningslivet och gått 

vidare till arbete och utbildningar. 

 



Breddad arbetsmarknad MTG – förstudie  
Maria Nova Mariestads kommun 
2021-06-29   
   

21 
 

Studieförbundet Vuxenskolan 

  

Alexandra Larsson, verksamhetsutvecklare 

IOP kan vara intressant på olika sätt. Vi har uppdragsutbildningar där vi kan hjälpa till och samverkar 

gärna med kommunerna kring målgruppen.  

Människor som står långt ifrån arbetsmarknaden kan finnas redan i dag i vår verksamhet, t ex 

samtalsgrupp.  

SFI-kurser anordnas regelbundet. Nu under pandemin har vi kört dem digitalt och haft deltagare från 

andra delar av Sverige med. Till hösten satsar vi på digitala kurser inom AMNI, arbetsmarknadsnära 

insatser på distans. Det kan vara yrkessvenska, datakurser mm.  Dessa blir gratis för målgruppen då vi 

har speciella stöd för att genomföra dessa.  

Vi har samarbete med föreningen ATTENTION som har många kurser anpassade för en bredare 

målgrupp – riktad NPF-diagnos. Där kan det finnas många som står långt från arbetsmarknaden.    

Vi har även haft många samtalsgrupper som får träffa andra som är i samma situation. Här kan 

deltagarna hjälpa varandra, ge goda exempel – personerna är utan socialt sammanhang när de blir 

utan en arbetsplats och här erbjuder vi ett sådant. Kostar inte så mycket, de som är intresserade 

kommer frivilligt.  

Empowerment – till exempel – föreläsningar ihop med Hälsohuset i Lidköping (företagare som hyr in 

sig), där kan de prova på yoga, lära sig om hälsa mm. 

Vi kan erbjuda låga trösklar för att alla ska kunna delta. Det är fritt och frivilligt. Deltagarna lägger 

uppkurserna tillsammans.  
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Bra med ökad kontakt med kommunen, i detta projekt, det kan annars ibland vara svårt att nå. Vi 

arbetar med allmänhet, föreningar, arbetslösa, funktionsvarierade, immigration osv.   

Naturbruksskolan Sötåsen  

 

Madeleine Hjälm, rektor för vuxenutbildningar regional och YH, ämnesområden djur och trädgård  

Det vi bedriver handlar om våra vuxenutbildningar, yrkesvux riktar sig till målgrupp som ska kunna 

klara en halvtidsutbildning (gymnasial nivå).  

Del 1: 

I reguljär utbildning så bestämmer kommunen vilka som får gå utbildningen. Finansiering och urval 

sker via ansökan om att få utbildning beviljad och sker hos kommunen. Vi har delat huvudmannaskap 

med ett samverkansavtal där vi säljer utbildning till kommunen. Antagningsförfarandet kommer 

ändras 1 juli och då kommer målgruppen med störst behov som ska prioriteras enligt 

antagningskategorier. Utbildningen är berättigad till CSN-stöd.  

Samarbete i MTG som fungerat bra! 

Här har vi identifierat ett område där vi har målgrupp som vi bedömer inte har förutsättningar att klara 

av våra reguljära utbildningar, till exempel pga. bristande språkkunskaper – vi har haft samarbete MTG, 

Sötåsen och AF – aktiviteter finansieras av dagersättning och deltagare har läst SFI (på SFI) och halvtid 

utekurser inom trädgård tränar yrkessvenska och arbetar i trädgårdsrelaterade ämnen. Problem med 

AFs omstrukturering 2019/2020 då lades allt på is, uppstart hösten 2020 sedan covid och 

omstrukturering igen av AF. Nu är aktiviteten inte prioriterad längre från AF.  

I nuläget utlandsfödda med SFI som målgrupp just nu ihop med AF. AF ska arbeta med fristående 

aktörer, fråga om region eller kommuner får vara en sådan. 
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Antagningskategorier: de som har störst behov ska prioriteras för utbildning 

Måste klara av svenska språket – flaskhals! 

I Angered arbetar vi med folkhögskola där det finns kurser med integrationsprojekt.  

Samarbete med Joakim Stier kring målgruppen 40+ som kan svenska men som inte har godkänt i 

svenska och matematik från åk 9, diskussion kring aktivitet grön rehab.  

Madeleine tar med sig frågan kring målgruppen 40+ till sin arbetsgrupp. 

Ett samarbete i Göteborg med arbetsmarknad och vuxenenheten ARVUX, uppdragsutbildning där VG-

region tar emot deltagare som har en anställning inom grönyteskötsel där de har till exempel 

extratjänst eller liknande, kommunala verksamheter inom bostadsbolag. Yrkescertifiering behövs och 

vi erbjuder då uppdragsutbildning för att få förutsättning att nå validering för yrkesbevis. 99 % har 

utomnordisk härkomst i målgruppen, de flesta har grundkurs i SFI.  

Vi stödjer även personer som behöver byta yrkeskategorier och stödja det livslånga lärandet.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Vara Folkhögskola 
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Mikael Norén, tf rektor 

Vara Folkhögskola är en av sex folkhögskolor som ägs av Västra Götalandsregionen. Grunden i alla 

kurser som arrangeras av folkhögskolan är folkbildning. Folkbildning handlar om alla människors 

livslånga rätt att fritt söka efter kunskap.  En framgångsfaktor på folkhögskolan är se hela människan 

och bekräfta människan, viktigt för deltagarna på folkhögskolan är att komma in i ett positivt socialt 

sammanhang. På huvudskolan i Vara studerar ca 150 deltagare. Den utbildning som tar emot flest 

deltagare är Allmän kurs, där du kan läsa in grundskolan och/eller gymnasiet. Där finns också en 

fritidsledarutbildning, radiojournalistutbildning, växa vidare en kurs för deltagare som kommer från 

gymnasiesärskolan eller individuella programmet på gymnasieskolan. På skolan finns också SFI sedan 

ett år tillbaka. Vara Folkhögskola tar också emot många konferenser och kurser. Skolan besöks årligen 

av ca 15000 gäster. 

Sedan 2014 har Vara Folkhögskola en filial i Mariestad. I dag studerar ca 80 deltagare på skolan. Skolan 

är belägen på Maria Nova, i samma lokaler som Arbetsmarknadsenheten. I Mariestad kan du läsa in 

grundskolan och gymnasiet på Allmän kurs. Allmän kurs har en profil, Vård och Omsorg som ger 

deltagarna en bra grund innan de börjar att läsa Vård och Omsorgsprogrammet på gymnasieskolan. 

Vara Folkhögskola har under många samarbetat med Arbetsförmedlingen i en Studiemotiverande 

Folkhögskolekurs som vänder sig till deltagare som är arbetslösa och saknar grundskole-och 

gymnasiekompetens. Dessa kurser genomförs både i Mariestad och i Vara. Efter kursen går många 

vidare till att läsa in grundskolan eller gymnasiet på folkhögskolans allmänna kurs eller till någon 

gymnasieutbildning eller yrkesutbildning. 

Skolan har under åren haft ett bra samarbete med Samordningsförbunden i Skaraborg. Nu finns Vara 

Folkhögskola med projektet Växtkraft som är ett EFS projekt och genomförs i Norra Skaraborg. I 

projektet genomförs en del som kallas ”Livslinjen” som folkhögskolan ansvarar för. Upplägget i 
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”Livslinjen” bygger på: ” Vi lägger stort fokus på att skapa en trygg gemenskap i gruppen. Deltagare 

skall känna att de får komma till tals och alla är lika mycket värda. Deltagarna skall känna trygghet och 

tillit samt känna att de blir sedda och förstådda. Gemenskapen och det sociala sammanhanget skapar 

möjlighet för deltagarna att växa och utvecklas.” Kursen har rönt stor uppskattning och genomförs 

under 14 veckor. 

I projektet växtkraft har vi något som kallas livslinjen (14 deltagare från MTG-området). Mycket handlar 

om att hamna i ett socialt sammanhang, hemmasittare som inte har varit i sådant på länge. Vi har lång 

erfarenhet av liknande projekt i STEGET i samordningsförbundet i vara.  

Våra deltagare som läser allmänna kursen har vi deltagare med dålig självkänsla och självförtroende 

med låg utbildningsnivå – folkhögskolan får deltagarna tillbaka på en arena. Det är både ock mellan 

sjukskrivning och arbetslöshet, för några år sedan hade någon deltagare kunnat hamna i särskola, de 

får en lång resa. För de skulle det behövas ett preparandår med kombinerad praktik och utbildning kan 

ske. Folkbildning i stället för jakt på betyg utan att känna att man platsar i samhället. Flera deltagare 

går vidare från allmän kurs, några har läst på särskola innan och har kommit vidare och läst på 

högskolan. Glädjande att följa upp, vi gör detta vart fjärde och femte år, många har bra jobb och bra 

utbildning.  

Ett problem är CSN med prestationskrav, en del behöver längre tid för att klara ut studierna. Vi har 45 

deltagare i Mariestad, allmän linje grundskola och gymnasiet, vård- och omsorgspreparand för att 

kunna gå vidare till Vadsbogymnasiet för USK. Ca 40 % läser svenska som andra språk (tidigare var det 

65%). Åldersspann – från 17 till 49 år, normalt sett från 18 år. Inget internat i Mariestad men i Vara, 

några har flyttat över och bor på internat i Vara i stället. Behov av internatsplats finns i Mariestad för 

att få till en helhet för den sociala miljön, rumshyra. Här skull folkhögskolan kunna vara med och fylla 

rummen. Vi brukar få samtal från frivården, deltagare kan vara med i undervisningen om de har till 

exempel fotboja. I dagsläget är vi inneboende på Maria Nova, det börjar bli trångt så vi letar nya 

möjligheter. Vi har även en etableringskurs på 14-15 deltagare, studiemotiverande studiekurs som 

läser 13 veckor, enklare variant av allmän kurs. Vanligt att deltagare kommer över till allmän kurs.  

Vi har 7-8 lärare på skolan. Vi arbetar mycket med närvaro så vi följer upp deltagare. 

På nya kursen Livslinjen ca 4-5 från Mariestad, Töreboda 5-6 st, Gullspång 3-4 st – ame/soc/Fk är med 

och plockar ut deltagare. Förra omgången – två har gått vidare och läst allmän kurs, några har gått 

tillbaka till AME. 

Flera som gått livslinjen – är nu i ett skolsammanhang. Vi har någon extratjänst. 
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Framgångsfaktor för att få målgruppen i utbildning: se människan och bekräfta människan, viktigt att 

komma in i det sociala sammanhanget. Deltagare behöver få landa i miljön först. Några kommer i gång 

först efter ett par månader. 

Vår grund är folkbildning och vi har fritidsledarutbildning, vi ska utbilda och folkbilda. Vi kan ge 

deltagarna längre tid om det behövs, inte samma press. Många pressas i att göra resultat och här vi 

kan vi ge utrymme för den egna individen. I Vara har vi haft en särskoleklass och där har övriga klasser 

kunnat samverka. 

Kooperativet Kanalslussen i Töreboda kommun  

 

David Flodin, handledare, Inger Karlsson, styrelseledamot och Ann Peltola, verksamhetschef 

Kanalslussen är inhyst i stationshusets undervåning där det finns ett café som har öppet på vardagar. 

Utöver denna verksamhet erbjuds trädgårdstjänster och vissa legoarbeten från företag i Älgarås och 

Hova utförs. AF har i snitt 7-8 personer utplacerade och kommuner köper 6 heltidsplatser per år som 

då får handledare på plats. Totalt finns cirka 20 personer i verksamheten varav 10 anställda, här får 

deltagarna praktisera och flera har fått anställning på Kanalslussen och ibland kommer de vidare till 

praktik och anställning utanför verksamheten.  
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Möjligheter att utveckla verksamheten med utbildnings finns då ovanvåningen är disponibel. Andra 

aktiviteter han vara målning och vävning. Till exempel har träningsprogram genomförts där 

sjukgymnastik och friskvård kan bidra till att öka arbetskapacitet. ” 

Det är viktigt att få komma i gång i rörelse för kropp och själ”, säger Inger Karlsson som har ett förflutet 

inom företagshälsovård.  

Det är en jämn könsfördelning mellanmän och kvinnor, och åldersmässigt är de flesta 30-35 år och 

äldst är 60 år.  

Det fungerar bra med kontakt med kommunen som arbetar utifrån en policy för sociala företag och 

många får möjlighet att närma sig den reguljära arbetsmarknaden tack vare kooperativets insatser.  

Kooperativ Laxen i Gullspångs kommun  
Birgit Götenstedt, har varit sekreterare och kassör, är idag suppleant och har arbetat operativt i 

kooperativet. Kooperativet Laxen finns i Otterbäcken och är inne på sitt 10 år. IOP finns men var aldrig 

något man pratade om. Idén är sprungen ur behov som uppstod vid arbetet vid AME-enheten efter 

modell i Falköping och Vårgårda som hade ett stort kooperativ. Birgit har varit med från start till 

dagsläge – från början fanns behov av någon som tog hand om de som stämplar på 

arbetsförmedlingen, Kooperativet hade få anställda och många deltagare. Där fanns också inskrivna 

från kommunen, så avtal fanns redan tidigt med kommunen. Många deltagare från AF och de fick 

kooperativet betalt för. Kooperativet stod för handledning och den sociala biten. Individer som uppbar 

försörjningsstöd blev också anvisade. Då hade vi cirka 30 deltagare, i dag har vi 1 deltagare från AF. Vi 

brukar ha ungefär 10 personer från kommunen, idag är det två. I avtalet står att vi kan ha upp till 10 i 

gång. Vid starten fanns inte extratjänster i kommunen, idag finns det cirka 60. Idag har kooperativet 

ekonomiska problem, vi får knappast någon ersättning från AF (få deltagare) och vi får inte så många 

anvisningar från kommunen. Vi har under åren anordnat kurser för nyanlända, det har också minskad. 

I januari 2021 hade vi 9 anställda. Vår verksamhet har en utegrupp som arbetar med röjning och 

avverkning samt gräsklippning/ snöröjning/flytt och transporter, som vi har fasta priser på. En annan 

stor del är dressinuthyrning från maj till september, den ger goda intäkter och den har vi på anbud för 

tredje och sista året. Service till kommunens bilar, tvätt och transporter till service mm i Mariestad. 

Legotillverkning från Partex AB är ett arbete och vi har även en del åt Jonsac, vikning av påsar. En brist 

är att påsarna ligger på pall som vi inte får in i lokalen. Vi har en second hand-butik som är en viktig del 

för många vill delta i den verksamheten. Här kan nyanlända språkträna. Kurser i matlagning, röjsåg och 

andra praktiska inslag har genomförts under åren. Vi har exempelvis haft finbagare och flera har varit 

bagare bland målgruppen på Kooperativet Laxen. Vi tillverkar också utemöbler (bänk/bord) samt säljer 

ved. Vi behöver fler ben att stå på för detta räcker inte. Problematiken beror också på pandemin då vi 
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inte kan komma hem till folk, det har inte varit snö så snöskottning har uteblivit och gräsklippning har 

inte kommit i gång. Vi har varit tvungna att minska personalen så idag är det 6,5 personal anställda. Vi 

har arbetat med korttidsarbete. Plats finns för att göra mer legoarbeten, det måste till fler deltagare. 

Järnvägsmuseiföreningen behöver hjälp att hantera genomgång och läggning av räls som kan vara ett 

uppdrag. I och med att AF har flyttat till Skövde så har kontakten försvunnit och vi har inte det 

nätverket och närheten kvar. Föreningarna i Otterbäcken är mycket aktiva: Vi har Otterbäcksdagen i 

augusti som drar mycket folk men vi har inte några produkter som är symboliska. Vänerveckan kommer 

i augusti. Amnehärads Båtklubb har en aktiv förening. Båtdagar har varit populära tidigare. Vi har haft 

Leaderprojekt som handlat om mat från olika länder som varit uppskattat. Vi håller just nu på att 

avsluta ett 3-årigt Leaderprojekt ”Utveckla kustsamhället Otterbäcken med närområde”. Cykelleden 

utmed Vänern ska marknadsföras. Otterbäckens Byalag är aktivt och arbetar med en badplats i 

Badängsparken och ett promenadstråk utmed vattnet från Barfoten till Badängsparken. Vi har också 

en hemsida för samhällets föreningar: www.otterbacken.se  

Föreningen Tillsammans för Mariestad har kontaktats och bjudits in till träffarna, föreningen 

stöttar ensamma människor och främjar tillsammanskapande för boende i Mariestad i samverkan med 

studieförbund med flera.  

Företag  
Nedan presenteras intervjuer med företag som arbetat särskilt med en breddad målgrupp i området 

MTG 

Plast-Petter i Hova AB  

 

Patrik Brännlund, produktionschef 

Under våren 2020 fick företaget en stor anhopning av order på plastvisir för att användas i utbrottet 

av covid-19. För att kunna lösa denna efterfrågan kontaktades AME-enheten i Töreboda kommun och 
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VISA-enheten i Gullspång kommun. För att klara lösa personalförsörjningen fick bemanningsföretaget 

Uniflex anlitas som då samordnade mellan AME/VISA och företaget. Plast-Petter AB stod då för 

upplärning och Uniflex sköte urvalet av kandidater samt höll en garanti kring att kunna byta personal 

som av olika anledningar inte fungerade i verksamheten. En kort period kördes produktionen i tre-skift 

för att sedan drivas i två-skift från april 2020 till februari 2021. Genom en ökad konkurrens har nu den 

extrainsats som gjorts avslutats.  

”Det första gänget som kom har fungerat jättebra”, säger Patrik. Det fanns en bra förståelse och 

noggrannhet att komma i tid till jobbet och att kunna följa instruktioner. Cirka 20-25 personer har haft 

arbete under hela perioden. Ca 10-12 personer har blivit utbytta under perioden. De som fungerat bäst 

är de som varit 40+ i ålder och som velat arbeta. Personer har bytts ut på grund av att de inte kommit 

till jobbet i tid och liknande. Språket har varit ett stort problem, det måste komma in mer språkträning 

för att kunna fungera på ett arbete. Företaget har löst problemet under perioden genom att 

handgripligen visat och demonstrerat olika arbetsuppgifter, för det har inte fungerat med skriftliga 

instruktioner. När det har varit enkel montering har det fungerat. 

Kulturskillnader har dykt upp och lett till förtydliganden om hur arbetsledning sker. En incident var till 

exempel när en av deltagarna var något äldre och blev informell chef, där han bestämde att en kvinna 

inte fick äta lunch ihop med övriga (pga. sin ”period” i månaden). Då fick företagsledningen gå in och 

styra upp och förklara att både män och kvinnor äter gemensamt.  

”De flesta vill jobba” försätter Patrik och berättar om arbetsvilja och önskan om att få ett riktigt jobb 

bland deltagarna. Företaget har behov av medarbetar som kan köra maskin vilket väldigt få har klarat. 

(pga. av för dåliga läs/språkkunskaper) Då flera inte gått i skola och är analfabeter så har det varit svårt. 

Flera nationaliteter har funnits i gruppen och de har hjälpts åt att tolka åt varandra.  

En från gruppen läser idag till undersköterska och en har fått praktik/arbete i ett företag i Töreboda 

som ringt till PlastPetter för att höra sig för om arbetskraft.  

PlastPetter har anställt en kille som tidigare var på Uniflex från målgruppen.  

Företaget får ibland spontanbesök av unga killar som knackar på och söker jobb eller praktik. Då de 

inte kan svenska så kan de inte erbjudas arbete.  

Patrik berättar om att han och övriga medarbetare har försökt uppmuntra till att skaffa svenska 

vänner, läsa svenska tidningar och se på svensk tv för att träna språket. SFI ger för dåligt resultat. Ett 

exempel på möjligheter är en tjej från Damaskus som fick tillfälligt arbete på grund av att hon kunde 

prata bra svenska.  
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”Språket är A och O”, fortsätter Patrik. Den säkerhetsaspekt det betyder i ett arbetsgivaransvar gör att 

alla måste förstå instruktioner om det skulle hända något.  

Perioden med nästan 60-70 personer i kontakt med företaget har varit bra och erfarenheten är något 

Patrik gärna delar med sig.  

”Vår målsättning var att få ihop en bra grupp från början”, säger Patrik och berättar om att den 

harmoni som gruppen kunde arbeta i utan informella ledare som gick in och styrde så har arbetet flutit 

på bra. Flera personer som var långt ifrån arbetsmarknaden och saknade språket har nu fått en längre 

arbetsperiod som referens och då ett mycket bättre utgångsläge för arbete i framtiden.  

Uniflex Bemanning och Rekrytering AB, tillhör Poolia 

 

Lotta Birkfeldt och Monica Andersson är affärsområdeschefer och har arbetat med 

bemanningsuppdraget åt Plast Petter AB. Plast Petter AB är en kund som önskade hyra in personal för 

framställning och montering av plastvisit. Företaget hade en konsult på HR-avdelningen och startade 

upp en rekryteringsprocess på egen hand ihop med kommunernas AME-enheter (Gullspång och 

Töreboda). Därefter fick Uniflex över uppdraget och fick snabbt hitta montörer som lätt kunde lära sig 

utan att kunna perfekt svenska. Uniflex intervjuade och träffade flera kandidater som började 

bemanna ett nattskift och dagtidsarbete. Upp till 60-70 personer har varit med i processen, några har 

inte fungerat och fått sluta. Cirka 45 personer har varit med under hela perioden från påsk 2020 till 19 

februari då uppdraget upphörde. Av de 45 personerna var 90 % utlandsfödda och vuxna. En del har 

varit med hela uppdraget andra har slutat för studier och några har avslutats. Nattskiftet lades ned då 

det ej fanns behov av det efter en tid. Alla deltagare var boende i Mariestad, Töreboda och Gullspång. 
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Någon har idag kunnat få möjlighet att arbeta inom industrin, övriga behöver språkträning och 

utbildning. Industrin kräver vana att köra truck och att kunna läsa föreskrifter vilket är viktigt att kunna. 

En slutsats från insatsen är att äldre har fungerat bättre och att yngre medarbetare har slarvat med att 

komma i tid.  

 

 

 

Prodma AB i Mariestad 

 

Anders Larsson, delägare och produktionschef berättar om starten av Prodma AB 2017, från en 

övergång av delar av Electrolux ABs nedläggning. Företaget har idag 100 anställda och har sedan 

starten haft ett löpande samarbete med Samhall AB, där Nina Holmdahl arbetar och som kommer ifrån 

Electrolux. Samhall AB känner väl till behoven företaget har och kan matcha detta på ett bra sätt. 

Löpande finns ett team om fyra personer från Samhall AB som arbetar beroende på hur mycket som 

behöver göras i fabriken. Just idag finns sex personer från Samhall AB i verksamheten. 1 person utöver 

denna grupp har lönebidrag, och är en anställd från Electroluxtiden. Företaget arbetar med One 

Partner Group (OPG) som är ett bemanningsföretag och den arbetsstyrkan består till ca. 50 % av 

utlandsfödda. Det fungerar väl med detta samarbete och språkkunskaperna är tillräckligt bra. Idag 

finns också en praktikant från arbetsförmedlingen som omfattas av en tremånaders praktikperiod.  

Enklare monteringsarbete kommer finnas även i framtiden. Den begränsning som målgruppen från 

Samhall AB har är att den ej är så flexibel, men det går att hantera genom planering och att det till viss 

del får ta mer tid att genomföra arbetsmomenten.  
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Anna Hällsås, inköpare, berättar om företagets inriktning. Idag producerar Prodma AB torkskåp och 

överskåp till kyl- och frysskåp. Salladsdiskar till livsmedelsföretag är en annan produkt som utvecklats. 

Tillverkningen luftavfuktare, luftrenare och ozonmaskiner har fått ett uppsving under covid-19. Ett nytt 

spännande samarbete har startats med företaget Mimbly som är ett start-up företag bestående av 

chalmersstudenter. Här har Prodma AB tillverkat fem prototyper som är ute på fälttest, där produkten 

ska rena mikroplaster från tvättmaskiner. Start-up företaget har fått 20 MKR från EU för att utveckla 

sin produkt och Prodma AB tillverkar i nuläget prototyperna. Detta kan på sikt skapa affärsmöjligheter 

och produktion i Mariestad.  

Identifiering av metoder och/eller arbetssätt som, utifrån problem- 

och behovsanalysen, är nödvändiga för att personer ska kunna 

etablera sig eller återinträda på arbetsmarknaden 
 

De lärdomar vi kan ta med från genomförda workshops, intervjuer, kontakter med civilsamhälle, 

kommunernas företrädare och företag i området för att stärka målgruppen som finns inom 

försörjningsstöd och/eller långt ifrån reguljär arbetsmarknad är flera: 

1. Samverkan behöver öka mellan kommun, företag och civilsamhälle för att synliggöra fler 

arbetsträningsplatser och arbetsmöjligheter 

2. Ökad kunskap om reserverade kontrakt bidrar till att fler sociala företag kan utvecklas och ta 

ansvar för att erbjuda en breddad arbetsmarknad med handledning och arbetsträning 

3. Genom att involvera utbildningsverksamheter såsom studieförbund, folkhögskola och 

naturbruksskola kan fler få en lokal samordnad utbildning vilket ger möjlighet till lokal 

arbetsmarknad och då inte behöver flytta för att få arbete 

4. Språkutveckling är ett måste för att kunna få tillträde till reguljär arbetsmarknad och här kan 

en breddad arbetsmarknad och nätverk av bemanningsföretag, AME-enheter vid kommuner 

och företag skapa möjlig arbetsträning för yrkessvenska 

5. Kontakt med Försäkringskassa och Arbetsförmedling behöver förbättras för att fler ska få 

möjlighet till lokala utbildningar och insatser, efter nedmontering av kontor och mötesplatser 

så blir det kommunernas ansvar 

6. Kontakter från civilsamhället som inte vanligtvis räknas som traditionella arbetsgivare kan 

bidra med mycket kunskap, träningsplatser och arbetstillfällen, under förstudien har flera 

konkreta möjligheter tagits fram av till exempel Svenska Kyrkan 
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7. Nätverk med utbildningsinsatser, inspirationsföredrag, workshops för gemensamma 

diskussioner behöver koordineras då detta inte sker naturligt idag och därför möts inte 

civilsamhället och handläggare vid kommunen så ofta att kännedom om de olika 

verksamheterna är tillräcklig 

8. MTG-kommunerna kan utveckla samverkan för insatser för målgruppen än tydligare där 

gemensamma insatser inom utbildning, pre-rehab eller liknande skulle kunna ges i området 

och då minska trösklarna för de som har försörjningsstöd att kunna resa  

 

 

 

För att utveckla och skapa en bredare arbetsmarknad där fler individer kan få tillträde behövs fler 

samarbeten och fler insatser. De som identifierats och diskuterats i förstudien presenteras nedan. 

Metod Aktörer Målgrupp Avtal idag  Möjliga avtal 

IOP eller 
reserverade 
kontrakt 

Kooperativet 
Laxen 
Kooperativet 
Kanalslussen 
Svenska Kyrkan 
Föreningen 
Notarkivet 
Föreningen 
Nordiska 
filmarkivet 

Individer som 
står långt ifrån 
arbetsmarknaden 
och aktörer 

Ja 
 
Ja 
 
Nej 
 
Nej 
 
Nej 

 
 
 
 
Ja 
 
Ja 
 
Ja 
 

Socialt 
ansvarsfull 
upphandling  
Reserverade 
kontrakt 

Inköpsavdelningen 
i MTG (och 
efterhand i 
Skövde) 

Kommunerna i 
MTG och sociala 
företag, 
civilsamhälle  
Individer som 
står långt ifrån 
arbetsmarknaden 

Nej Ja 

Nätverk 
kommuner och 
civilsamhället 

Kommun och 
civilsamhälle i 
MTG 

Aktörer I förstudien 
har löst 
sammansatt 
nätverk 
bjudits in till 
träffar  

Samverkan kan ske i 
genomförandeprojekt 
där partnerskap 
tecknas 

 

IOP – ideella offentliga partnerskap 
Ideella offentliga partnerskap skrivs mellan kommun och icke kommersiella verksamheter som har till 

syfte att stödja människors återinträdande på arbetsmarknaden. Särskilt regelverk finns.  
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Möjliga IOP att utveckla i MTG  
Mariestad: Notarkiv, Nordens störta filmarkiv är möjliga att utveckla i ett projekt från Allmänna 

Arvsfonden och kan skriva ett IOP där flera deltagare kan få möjlighet att arbeta med digitalisering av 

Nordens största filmarkiv och ett av Sveriges största notarkiv. 

Utökat samarbete med Svenska kyrkan där det finns möjlighet att skriva ett IOP för samverkan med 

kommunerna i MTG 

Socialt ansvarsfull upphandling och reserverade kontrakt  
Kommunala policys för upphandling kan inrättas där krav på socialt ansvarstagande medföljer vunnen 

upphandling. Det kan också handla om reserverade kontrakt. En presentation från Nordanstigs 

kommun har skett vid workshop om socialt ansvarstagande i upphandling. För att ändra policy krävs 

politiskt beslut, dock kan upphandling med hänsyn till breddad arbetsmarknad ske redan nu. 

Upphandlingsavdelningen i Mariestad har deltagit i workshops och dialog. Under året kommer en 

ändring ske då upphandling centralt för MTG kommer flyttas till Skövde kommun och då kan kontakt 

med den övergripande enheten föras. Detta för att fler sociala företag kan kunna bidra till att skapa 

arbetet på en breddad arbetsmarknad. Inspirationsföreläsning från Yalla Trappan i Malmö och 

Trollhättans Stad i projektet syftar till att bidra till förståelse för hur samverkan med sociala företag 

kan ske.  Under juni har förarbete mellan projektledare och upphandlingshandläggare skett för 

Gullspångs kommun där reserverade kontrakt förbereds att läggas ut för upphandling under hösten. 

Där är målet att sociala företag ska kunna lämna in anbud och få kontrakt som löper fyra år framåt. 

Nätverk mellan kommunernas AME-enheter, politisk ledning, högre tjänstemän, 

civilsamhället, utbildningsanordnare och intressenter som finns inom MTG 
I förstudien har löst sammansatt nätverk bjudits in till träffar där intresset att delta i intervjuer, möten, 

dialoger och föreläsningar varit stort. Viktigt arbete sker idag hos alla aktörer och samordning skapar 

möjlighet att använda begränsade resurser för att fler individer ska kunna komma i arbete. Nätverket 

underlättar kunskapsöverföring och samband där ett gemensamt nuläge och önskat läge kan 

ventileras. 
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Arbetsgång i förstudien 

 

För att bjuda in och skapa nätverk, utbilda och engagera fler så har vi skapat två workshopstillfällen; 

workshop I gällande IOP och workshop II gällande socialt ansvarstagande i upphandling. Intervjuer 

med deltagande aktörer har genomförts därtill med lokala företag och initiativ som kan spela roll för 

samverkan för att fler ur målgruppen ska komma i arbete. För att skapa kunskap kring sociala 

företag, ideella offentliga partnerskap och socialt ansvarstagande i upphandling har vi arbetat med 

goda exempel från andra delar av landet. Vi har också engagerat den före detta utredaren för 

Regeringskansliet Samuel Engblom för att berätta om uppdraget och slutsatser från utredning kring 

idéburen välfärd. Till våra träffar har vi bjudit in lokala politiker, tjänstemän och personer som är 

engagerade i civilsamhället inom MTG/Skaraborgsområdet. I halvtid i projektet är en slutsats att 

genom att aktivera och diskutera med partners och aktörer så skapas förståelse, kunskap och 

engagemang vilket gör skillnad för att fler ska komma i arbete, att fler ska förstå vikten av samverkan 

och att fler ska kunna skapa kreativa lösningar tillsammans. Utöver workshops har vi också erbjudit 

inspirationsföreläsningar med goda exempel från orter i övriga landet, där Yalla Trappan presenterat 

sin satsning på utlandsfödda kvinnor som syr till bland annat IKEA och H & M och Trollhättans stad 

arbetar med stöd för till arbetsintegrerade företag. 

Övriga resultat 
Identifierade arbeten under intervjuer som hänvisats till Maria Nova: 

 Möjlighet att ta emot personer ur målgruppen för sommaren 2021, Svenska kyrkan 
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 Våffelcafé 

 Trädgårdsskötsel  

Studieförbundet Vuxenskolan har erbjudit 7 platser för deltagare ur målgruppen för konstkurs och 

utställning för att motverka ensamhet, period mars-maj 2021, betalda via annan finansiering. På grund 

av Covid-19 fick denna aktivitet tyvärr ställas in, möjlighet att genomföra under hösten kan bli aktuell.  

Slutsatser och rekommendationer inför ett möjligt 

genomförandeprojekt i MTG 
 

Resultatet av aktiviteterna som genomförts inom ramen för förstudien är följande: 

Workshops kring IOP, Socialt ansvarstagande i upphandling, Yalla-trappan och socialt 

arbetsintegrerade företag har sänts digitalt där möjlighet att interagera via break-out rooms i grupper 

funnits. En blandning av politiker, tjänstemän och representanter från civilsamhälle och 

utbildningsanordnare har deltagit från MTG-området. Resultaten av dessa workshops är att ett nätverk 

mellan civilsamhälle och kommunala tjänstemän och politiker vuxit fram och det nya är att det har 

blivit mer organiserat med fasta tillfällen med program har erbjudits och alla MTG-kommunerna har 

deltagit samtidigt. Detta nätverk är värt att hålla i gång för att kunna samverka framåt för målgruppens 

bästa, det finns mycket kunskap som inte överförs på grund av att man inte träffas naturligt. Det 

framkom flera konkreta arbetstillfällen och möjligheter till att skriva IOP eller reserverade kontrakt 

under förstudien. Önskemål att förbättra för målgruppen med försörjningsstöd är tydliga, inte bara för 

att det är en stor kostnad för kommunerna utan att det också innebär en svår livssituation för många 

individer. Genom att mobilisera de resurser som finns lokalt har vi redan i förstudien funnit 

samverkansmöjligheter som skapar utrymmer för fler att få arbetsträna, utbilda sig eller få en 

förbättrad kontakt med sina handläggare som kan erbjuda möjligheter för aktiviteter.  

Ett annat resultat är att MTG-företrädare påtalar effekter av nedmontering av Arbetsförmedlingen på 

plats och att det resulterar i ökad arbetsbelastning på kommunerna. Ett sätt att möta detta är den 

ansökan MTG-kommunerna gjort för att få bli kompletterande aktör. 

Utöver detta har aktörsintervjuer genomförts, uppföljning har skett kontinuerligt med ledningen på 

Maria Nova, en halvtidsredovisning har genomförts till ESF-rådet och en avslutningskonferens på plats 

i Mariestad har avslutat projektet.  

En presentation av förstudien kommer göras för styrgrupp i MTG den 25 augusti. 
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Resultat som framkommit och prioriterats i förstudien där aktörsintervjuerna ger vägledning för 

samverkan, viktiga aktiviteter och nätverkande kommer tas om hand och föras vidare på följande 

sätt: 

 Reserverade kontrakt – här tas underlag fram under juni tom augusti för att möjliggöra 

långtidskontrakt för sociala företag att sköta städning av leasingbilar, en dressinbana, röjning 

och skötsel av vissa kommunala grönytor och nedtagning av träd som blåser ner/växer in på 

tomter mm. Först ut är Gullspångs kommun som tillsammans med upphandlingsenheten tar 

fram underlag för ett fyraårigt reserverat kontrakt. Målet är att upphandling ska vara klar i 

december och avtal kan startas från 1 januari 2022.  Underlag från Nordanstigs kommun har 

skickats över för att stötta processen.  

 Sociala kriterier i upphandlingar – här kommer fortsatt dialog ske för att, i de fall det går, 

uppmärksamma den som vill upphandla att det går att lägga in sociala kriterier om det är en 

lämplig tjänst eller liknande som ska upphandlas. Dialog med upphandlingsenheten i 

Mariestad pågår och när verksamheten ska läggas över till Skövde kommun så först dialog med 

den enheten.  

 Praktikanter i alla förvaltningar inklusive kommunledningen kan utvecklas för att fler ska få 

arbetsträna på sina villkor och i den omfattning som är möjligt ur varje individs perspektiv. Idag 

finns extratjänster att tillgå men de flesta blir av med dem under hösten då 

Arbetsförmedlingen inte tillsätter några nya. Flera i extratjänst har behov av ytterligare 

språkutbildning.  

 Pott med pengar till att anställda med subventioner från Arbetsförmedlingen i olika former 

kommer behövas för att säkerställa att fler kan få en plats på en breddad arbetsmarknad. MTG-

kommunerna har ansökt om att få bli en kompletterande aktör. Prognosen för att det ska gå 

igenom ser inte ljus ut då de första kommuner som sökt i landet fått avslag på grund av att det 

inte finns referensprojekt. Detta kan då förstås som att endast privata eller i alla fall icke-

kommunala aktörer efterfrågas. MTG-kommunerna har haft särskilt möte med SKR i frågan 

och vi från området har haft möjlighet att i alla fall framföra hur behoven ser ut. Här behövs 

ett fortsatt arbete från AME-enheterna att föra dialog med berörda myndigheter. 

 

Arbetet med förstudien har hjälpt MTG-kommunerna vidare i fortsatta arbete med målgrupperna 

på följande sätt: 
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 Genom förstudien har möjligheter på samarbete med civilsamhället påvisats vilket redan nu 

har lett till att några med försörjningsstöd/står långt ifrån arbetsmarknaden har fått kortare 

arbete över sommaren.  

 Nätverket som bildats och underhållits genom gemensamma digitala träffar har skapat 

förståelse och kunskap om förutsättningar och möjligheter som kan skapas lokalt för 

utbildning, arbetsträning, arbete och språkträning 

 Ökad kunskap om hur andra kommuner och organisationer har hanterat och utvecklat sociala 

företag i sina områden samt hantering av IOP och reserverade kontrakt har varit en viktig källa 

för utveckling lokalt där MTG-kommunerna får stöd att hantera detta redan under hösten 2021 

 Ökad kunskap och utbyte med Nordanstigs kommun och Trollhättans Stad ger ett viktigt 

kommunalt nätverk för att kunna lösa fler möjligheter för en breddad arbetsmarknad 

 Ökad kunskap hos företag och AME-enheter kring vad som krävs för att ta emot individer utan 

längre utbildning eller språkkunskaper har ökat lokalt och visat på att det går att lösa 

produktion vilket innebär att fler skulle kunna följa dessa exempel. Här har bemanningsföretag 

spelat en stor roll för att klara förmedla och hantera rekrytering 

 Ökad förståelse för målgruppens sammansättning och förutsättningar ger större möjlighet att 

ta fram handlingsplaner och lösningar över MTG för att skapa kostnadseffektiva aktiviteter 

med god kvalitet som leder till progression för deltagare 

 God uppslutning av politiker och tjänstemän från kommunerna i workshops och 

inspirationsföreläsningar visar på att det finns intresse för frågan och därmed också intresse 

för nya bredare lösningar 

 Mycket god respons från civilsamhället, det är en viktig del att arbeta vidare med för att stärka 

en bredare arbetsmarknad 

 Flera utbildningsanordnare har tagit stort ansvar för deltagare i målgruppen och skapat 

aktiviteter utan kostnad, öppna ytor har funnits tillgängliga även under covid-19 och åtgärder 

för att minska ensamhet har genomförts 

Några ord på vägen framåt som bygger på lärdomar från Trollhättans Stad; 

Nycklar till framgång 

 Policy och handlingsplan - så att kunskapen genomsyrar hela kommunen. 

 Handledning i uppstart. 

 Utbildning i både kooperation och företagande. 

 Individens trygghet att kunna backa tillbaka. (Ha FK, IFO och AF med på tåget från början.) 
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 Bli kunder och köp tjänster i stället för att skänka ”allmosor”. 

 Tålamod och långsiktigt tänkande. Det måste få ta tid. 

 Ställ rimliga men tydliga krav. För mycket omhuldande gör det svårare att ta steget för att bli 

självständiga.  

 Dialog, så att rätt insatser görs.  

 Tydlighet! Ha gärna alla överenskommelser på papper.  

 Kom ihåg att plocka av stödhjulen i tid.  

Vi förfrågan till deltagare från civilsamhälle och kommunala tjänstemän om att fortsätta samverka så 

är det positivt svar. Vid fråga om att arbeta för att ta fram en ansökan för ett genomförande projekt 

när utlysning kommer så är deltagarna från civilsamhälle och tjänstemän vid AME-enheterna positiva 

till detta.  
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Bilagor 

Workshop I IOP  
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Workshop II socialt ansvarstagande i upphandling  

 

 

 

 

 

Digital workshop 

med tema socialt ansvarstagande i upphandling i EU-

projektet Breddad Arbetsmarknad MTG  

Du som är politiker, tjänsteman som arbetar med upphandling och inköp och du som arbetar med 

målgruppen människor som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden och vill bidra till ökat 

samarbete i Mariestad, Töreboda och Gullspång (MTG) mellan kommun, företag och civilsamhället är 

varmt välkommen till vår digitala workshop. 

 
Huvudtalare Bente Sandström, Enhetschef AME/Flyktingenheten i Nordanstigs kommun  

(foto www.nordanstig.se) 

Tisdag 18 maj, kl. 13.00-15.30 

 
Välkommen! 

Uppkoppling sker via zoom, rummet öppnas 15 minuter innan workshopen startar 
https://zoom.us/j/5652397699?pwd=ZEpOOTFycU5qQXplM2gvbkFQUmN1dz09  

  AGENDA  

 Presentation av projektets bakgrund:  
Anitta Into, avdelningschef Individ- och 
familjeomsorg vuxen/Arbetsmarknadsenhet, 
Maria Johansson Berg, projekt- och utvecklingschef 
och Maria Nova i Mariestad 
 

 Frågestund  
 
Kaffepaus 15 minuter 
 
 Hur kan socialt ansvarstagande i upphandling 

användas i MTG?  
Break out rooms med diskussion i mindre grupper  

https://zoom.us/j/5652397699?pwd=ZEpOOTFycU5qQXplM2gvbkFQUmN1dz09
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 Projektets upplägg och dagens workshop: 
projektledare Lotten Svensson 
 

 Presentation av deltagande organisationer och  
MTG-kommunernas företrädare  

 
 Exempel på socialt ansvarstagande i upphandling; 

Bente Sandström, Nordanstigs kommun 

 
 Kort redovisning av gruppernas arbete 

 
 Reflektion från Bente Sandström 

 
 Summering workshop: Maria Johansson Berg 

 
 Nästa steg: Lotten Svensson 

 
Frågor skickas till lotten@lottencompany.se eller ring 0705-331009 
 

Inspirationsföreläsning Yalla Trappan 
 

 

Digital inspirationsföreläsning med Yalla Trappan  

Yalla Trappan är ett arbetsintegrerande socialt företag och kvinnokooperativ som 
drivs av en ideell förening på Rosengård i Malmö. Idag har Yalla Trappan över 45 
anställda och tar även emot praktikanter för arbetslivsintroduktion i våra tre 
verksamhetsgrenar: 

LUNCHSERVERING/CATERING 
SYATELJÉ – samarbete med bland annat IKEA och H&M 
LOKALVÅRD OCH KONFERENSSERVICE 
 
Utöver detta har Yalla lotsar för att få fler barn till öppen förskola/förskola 

tema socialt företagande i EU-projektet Breddad 

Arbetsmarknad MTG  

Du som är politiker, tjänsteman som arbetar med eller är intresserad av målgruppen människor som 

befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden och vill bidra till ökat samarbete i Mariestad, Töreboda och 

Gullspång (MTG) mellan kommun, företag och civilsamhället är varmt välkommen till vår digitala 

föreläsning. 

 

mailto:lotten@lottencompany.se
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Huvudtalare är Christina Merker Siesjö, ordförande för Yalla Trappan, en ideell förening på 
Rosengård i Malmö  

Onsdag 2 juni, kl. 13.00-14.00 

Välkommen! 
Uppkoppling sker via zoom, rummet öppnas 15 minuter innan föreläsningen startar 
https://zoom.us/j/5652397699?pwd=ZEpOOTFycU5qQXplM2gvbkFQUmN1dz09  
 

Välkomna 

 Maria Johansson Berg och Lotten Svensson hälsar 
välkommen 

 Presentation av Christina Merker Siesjö 

 Frågestund 
 Avslutning och nästa steg 

 
Frågor skickas till lotten@lottencompany.se eller ring 0705-331009 
  

https://zoom.us/j/5652397699?pwd=ZEpOOTFycU5qQXplM2gvbkFQUmN1dz09
mailto:lotten@lottencompany.se
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Inspirationsföreläsning Trollhättans Stad 

 

Digital inspirationsföreläsning från Trollhättans stad 

 

  

Tema social hållbarhet genom att stötta 

Arbetsintegrerade sociala företag i EU-projektet Breddad 

Arbetsmarknad MTG  

Du som är politiker, tjänsteman som arbetar med eller är intresserad av målgruppen människor som 

befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden och vill bidra till ökat samarbete i Mariestad, Töreboda och 

Gullspång (MTG) mellan kommun, företag och civilsamhället är varmt välkommen till vår digitala 

föreläsning. 

 
Huvudtalare är Susanne Johansson, arbetsledare vid Trollhättans stad  

Onsdag 9 juni, kl. 13.00-14.00 

Välkommen! 
Uppkoppling sker via zoom, rummet öppnas 15 minuter innan föreläsningen startar 
https://zoom.us/j/5652397699?pwd=ZEpOOTFycU5qQXplM2gvbkFQUmN1dz09  
 

Välkomna 

https://zoom.us/j/5652397699?pwd=ZEpOOTFycU5qQXplM2gvbkFQUmN1dz09
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 Maria Johansson Berg och Lotten Svensson hälsar 
välkommen 

 Presentation av Susanne Johansson 

 Frågestund 
 Avslutning och nästa steg 

 
Frågor skickas till lotten@lottencompany.se eller ring 0705-331009 
 

 

 

Intervjufrågor 
Frågor samverkansaktörer Breddad Arbetsmarknad 2021 

Namn organisation  

Företrädare  

Kort beskrivning av egen verksamhet och hur man idag arbetar med ideella offentliga partnerskap 

Hur ser samverkan ut med kommunen idag 

Finns det områden ni önskar utveckla i samverkan med kommunen 

Hur ser er målgrupp ut som får stöd på olika sätt 

Hur kan ni bidra med er verksamhet till att fler kan komma i arbete eller studier som varit eller är 

sjukskrivna eller har försörjningsstöd 

Kan ni tänka er att ingå i ett IOP ideellt offentligt partnerskap? 

Har ni handledningskapacitet om ni skulle ta emot (om ni redan tar emot – är det möjligt att ta emot 

fler? Om ja, vad skulle i så fall krävas för resurser? 

Hur länge stannar deltagare i er verksamhet? 

Vilka metoder och aktiviteter har givit bäst resultat, dvs har deltagare kommit i någon form av 

sysselsättning? 

Hur ser ni på framtida behov för att målgruppen långtidssjukskrivna, arbetslösa eller personer i 

omställning och hur skulle det kunna mötas?  

 

 

 

 

mailto:lotten@lottencompany.se

