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Samverkan

Finansiering

Projektstöd

Projekt STEG är ett samverkansprojekt
mellan fyra kommuner och 
Arbetsförmedlingen.
De samverkande kommunerna är Mariestad, 
som är projektägare, Töreboda, Gullspång 
och Skövde. 

Projektet finansieras till 47 procent av
Europeiska socialfonden.

Viktiga samverkansparter i projektet är 
Equality Developement Center West Sweden 
och Validering Väst båda verksamma i Västra 
Götaland.

På grund av befolkningsförändringar står kommuner inför en stor 
utmaning med bland annat risk för kompetensbrist inom 
välfärdsyrkena. 
Antal personer 80 år och äldre kommer fram till 2029 att öka med 
cirka 47 procent  samtidigt som personer i arbetsför ålder endast 
ökar med 5 procent. 

Samtidigt finns det arbetslösa som inte helt matchar den kompetens 
som efterfrågas inom välfärdssektorn. 
Med bakgrund av detta är projekt STEG:s målsättning att:

•  Välfärdssektorns behov av arbetskraft förenas med långtids-
   arbetslösas behov av anställning genom nya arbetssätt.
• Projektet ska leda till att nya metoder och/eller samarbetsformer 
  mellan berörda aktörer och sektorer prövas eller utvecklas.

Bakgrund

En central faktor i projektet är samspelet mellan 
personal på arbetsplatsen och STEG-deltagare i 
utbildning. 
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Vård och omsorg

Förskola och skola

Kök och storkök

Inriktningsspecifik teori
• Hygien inom vård samt livsmedelshygien
• Förflyttning och hjälpmedel i vården
• Olika funktionshinder

Inriktningsspecifik teori
• Rollfördelning i skolans verksamhet
• Samhälle - skola och hur kommunen      
  fungerar
• Dokumentation, sekretess och 
  datakunskap

Inriktningsspecifik teori
• Livsmedelshygien
• Matlagning och bageri—vi varvar teoretiska  
  och praktiska moment.
• Arbete i matsal
• Specialkost
• Näringslära

Inriktning

Steg-rollen är en kombination av utbildning och arbetsplatsförlagt 
lärande. Samtliga inriktningar innehåller teori kring:
• Diskrimineringslagen
• Jämställdhet i praktiken
• Värdegrund, förhållningssätt och etik
• Kommunikation och bemötande

För att ge deltagare inblick i de olika branscherna och 
inspirera till vidare utbildning och/eller anställning 
deltar deltagarna i en STEG-utbildning. 

Utbildningen är  uppdelad i arbetsuppgifter och 
moment för lärande som skapar en helhet som är 
tydligt inplacerad och kommunicerad i en stege för 
fortsatt utveckling inom yrkesområdet.

STEG-utbildningen är utformad tillsammans med 
arbetsförmedling, vuxenutbildning och arbetsplatser.
Totalt 12 utbildningar med totalt 231 deltagare har 
genomförts.
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Stöd till arbetsplatser med STEG-deltagare

För att ge arbetsplatser som deltar i projekt STEG stöd och stärka mottagarkompetensen har 
projektet erbjudit olika utbildningar och verktyg.

Arbetsplatsen
Arbetsplatsutveckling 

Fokus ligger på hur verksamhetsansvariga 
och medarbetare tillsammans vill utveckla 
arbetsplatskulturen, undersöka normer och 
förebygga olika former av exkludering. Vi 
vänder på perspektiv och undersöker hur 
en mångfaldig organisation kan bidra till 
måluppfyllelse för både personal, brukare 
och boende. Utbildningsansvarig Equality 
Developement Center West Sweden.

KUB (Kartläggning Utveckling Bekräftelse) 

KUB-handledarutbildning för handledare på 
arbetsplatser.
Modellen är till för personer som har eller vill 
nå reell kompetens som inte går att bedöma 
mot utbildningssystem eller branschkrav. 
KUB-modellen utgår ifrån arbetsuppgifter 
och generella arbetslivskompetenser och 
leder fram till ett intyg. Utbildningsansvarig är 
Validering Väst

“Man får väldigt mycket bra 
hjälpmedel och verktyg. Det 
är något jag kommer ta med 

mig framåt”

Emelie Johansson, samordnare 
Mariestads kommun

“Jag har fått en ödmjukhet 
och inser att jag är född på 

rätt plats och i rätt tid”

Carin Hilmersson, vårdlärare
Skövde kommun
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Resultat
Antal deltagare per yrkesroll

Vård och omsorg 110

Förskola och skola 104

Kök och storkök 17

Totalt 231

Antal deltagare som genomfört STEG 

Kvinnor 190

Män 41

Totalt 231

Deltagare per kommun

Skövde 120

Mariestad 40

Töreboda 34

Gullspång 37

FÖR ARBETSSÄTTET

• Kompetensförsörjningen
• Ny syn på framtida arbetskamrater
• Flerspråkigheten
• Möjligheten att dela erfarenheter och lära av    
  varandra
• Arbetsplatsutvecklingen som 
  stöder ett icke-exkluderande arbetsliv
• Samverkan – nätverket som 
  byggts upp – kortare beslutsvägar
• Samverkan med Arbetsförmedlingen
• Samordning av modellen och samverkan i  
  mindre kommuner är viktig
• Tydlig arbetsgivarroll – en anställande enhet  
  när STEG är slut
• En röd tråd i samspelet mellan politiker,  
  utbildning, arbetsgivare och finansiering

FÖR DELTAGAREN

• Kombinationen –arbetsplatsförlagt lärande/ 
  anställning plus teori 
• Möjligheten att dela  erfarenheter och lära av  
  varandra
• KUB handledarutbildning ett stöd för   
  deltagare och handledare som strukturerar  
  lärandet på arbetsplatsen
• STEG-deltagare får arbete och blir delaktiga i  
  en arbetsgemenskap
• Språket – yrkessvenska, den som krävs – men  
  det får inte bli ett stopp

FÖR ARBETSPLATSEN

• Kombinationen –arbetsplatsförlagt lärande/ 
  anställning plus teori 
• Flerspråkigheten
• Möjligheten att dela erfarenheter och lära av  
  varandra
• KUB handledarutbildning ett stöd för   
  deltagare och handledare som strukturerar  
  lärandet på arbetsplatsen
• Tydlig arbetsgivarroll – en anställande enhet  
  när STEG är slut

Lärdomar och erfarenheter

“Det här har ändrat min syn 
på vård och omsorg”

Bassam Shaf Amri, deltagare
Mariestads kommun
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Kontakt

Projektledare STEG
Telefon: 0500-498218
Mobil: 070-252 18 99
E-post: ingela.backman@skovde.se

Arbetsförmedlingen
Telefon: 010 487 62 20 
E-post: cecilia.lawrence-brown@arbetsfor-
medlingen.se

Equality Developement Center West Sweden
Telefon:0709 82 10 28
E-post: kicki.borhammar@edcs.se

Ingela Backman Cecilia 
Lawrence-Brown

Kicki Borhammar

Läs mer på  esf.se

Validering Väst 
Telefon: 0734-158563
E-post: anna.lindeblad@valideringvast.se

Anna Lindeblad

Frågor om projekt STEG ekonomi
Telefon: 0500-498169
E-post: anneli.m.magnusson@skovde.se

Anneli Magnusson

Europeiska socialfonden
esf.se
020-33 33 90

Mer information

“Varje kommun borde ha 
STEG som det första steget 

mot arbete eller utbildning”

Maja Cosic, samordnare  
Töreboda kommun

“Det fördjupande samarbetet 
vi haft har varit riktigt bra, 

det kommer jag ta med mig”

Cecilia Lawrence Brown  
Arbetsförmedlingen


