
 

 

 

Välkomna till VärNas projektverksamhet 2022 
 

Under 2022 erbjuder VärNa nedan insatser och stöd för personer som har behov av en 

samordnad förrehabilitering. Information om intresseanmälning samt blanketter finns på 

VärNas hemsida: https://finsamvarna.se/varna-projektverksamhet/langtidsarbetslos-

langtidssjukskriven/ 

VärNas insatser bedrivs i en anpassad och trygg miljö där varje deltagares individuella 

förutsättningar och ambitioner tas tillvara. Alla deltagare får träffa VärNas 

myndighetsgemensamma team (Mgt). Vid mötet identifieras behov och förutsättningar för 

medverkan i VärNa samt man enas tillsammans med deltagaren om en handlingsplan för 

tiden i VärNa. Därefter möter deltagaren en insatskoordinator som blir dennes 

kontaktperson under projektperioden och som löpande återkopplar till ansvarig 

handläggare. 

Datum för sista intag av deltagare till VärNas projektverksamhet 2022: 

• Projekt MIA Vidare (kvinnor och män): 2022-06-30 

• Projekt Amazon (enbart kvinnor): 2022-09-30 

Datum för sista intag till insatserna samt insatsens slutdatum, se respektive insats nedan. 

MOBILISERINGSKURS, 6 v, Sista intag 30/9, pågår t.o.m. 15/11  

 

SPRÅKBADET, Sista intag 15/9, pågår t.o.m. 20/12  

 

•Lågtröskelinsats för deltagare som har varit långtidssjukskrivna/ 
långtidsarbetslösa och deltagare med kognitiva funktionsvariationer.

- Förbereda för arbetslivet

- Stärka individens självförtroende 

- Främja hälsan

- Träning social förmåga

- Öka motivation

Gruppaktivitet med fokus 
mot arbete/studier med syfte 
att öka deltagarens förmåga 
att arbetsträna, arbeta eller 

studera.

•En insats för utlandsfödda, långtidssjuksskrivna och/eller 
långtidsarbetslösa kvinnor med låga kunskaper i svenska språket. 

- Praktisk träning i svenska språket på arbetsplats och hos VärNa

- Prova på arbetsträning hos utvalt företag med hållbarhets profil

- Öka social inkludering, bryta mönster och byta miljö

- Hälsofrämjande aktiviteter

- Ökad chans till progression mot arbete/studier

- Arbetsplatsspecifikt språkstöd samt handledning från VärNa

Lättare arbetsträning i 
kombination med riktad 

språkutvecklings- och 
hälsofrämjande insats 

(individuell och grupp). 

https://finsamvarna.se/varna-projektverksamhet/langtidsarbetslos-langtidssjukskriven/
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ARBETSTRÄNING ASF, sista intag 23/6, pågår t.o.m. 23/9  

ARBETSTRÄNING regulär AG, sista intag 30/9, pågår t.o.m. 20/12  

 

KOORDINATORSTÖD, sista intag 30/9, pågår t.o.m. 30/12  

 

MOBIL SE-HANDLEDNING, sista intag 30/9, pågår t.o.m. 30/12  

 

 

Vill du veta mera? Varmt välkommen att kontakta VärNas projektledare: 

 

Kajal Akrawi Peter Andersson 

Tfn 0725-67 72 10 Tfn 0725-67 72 03 

kajal.akrawi@finsamvarna.se  peter.andersson@finsamvarna.se 

•En möjlighet för deltagare att pröva och öka sin arbets- och sociala 
förmåga på en arbetsplats. 

- Variation av arbetsträningsplatser

- Möjlighet till individuellt anpassade arbetsuppgifter

- Tätt samarbete mellan deltagare, arbetsgivare och VärNa 

- Löpande uppföljning och stöd från VärNa 

- Individuell introduktionsplan

- Ökar förutsättning till anställning

Arbetsträning hos 
arbetsintegrerade sociala 

företag (handledare på 
arbetsplatsen) eller reguljär 

arbetsgivare (mobil SE-
handledare från VärNa). 

•Genom samverkan förkorta och effektivisera tiden i offentlig försörjning. 
Kontinuerligt stöd av en insatskoordinator under hela projektperioden.

- Samordna insatser utifrån myndighetsgemensam handlingsplan

- Klargörande, motiverande och coachande samtal

- Löpande stöd och uppföljning av insatser och progression mot 
arbete/studier

- Initierar samverkan mellan berörda parter

- Löpande uppföljning och avstämningar med inremitterande handläggare. 

Sammanhållande och 
koordinerande stöd under 

projekttiden i VärNa. Löpande 
uppföljning och avstämning 

mot uppsatta mål. 

•SE-handledning till deltagare och arbetsgivare för en lyckad arbetsträning 
på en reguljär arbetsplats utan handledare. Ökad chans till 
stegförflyttning mot arbete. 

- Stöd i att hitta lämplig arbetsträningsplats utifrån individuell matchning

- Motivation, vägledning, handledning innan och under arbetsträningen

- Kompetenshöjande insatser kring målgruppen och handledning till 
arbetsgivare

- Testa/träna arbetslivet samt vidga vyerna kring möjliga arbetsområden

- Stort nätverk av arbetsträningsplatser i olika branscher

Förbereda och stödja ett 
effektivt samspel mellan 

deltagare och arbetsgivare 
(reguljär, ej ASF)  under 

arbetsträning.
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