
Målgrupp

Modell

Samverkan, Inkludering, Kompetensförsörjning, Tillväxt

Projektsammanfattning

Sikt 2.0 är ett projekt som ägs av Region 
Västerbotten och drivs i samverkan med 
Region 10-kommunerna och Arbets-
förmedlingen. Projektet har som mål 
att fler kvinnor och män i kategorin 
“utsatt ställning på arbetsmarknaden” 
ska nå egenförsörjning eller närma sig 
arbetsmarknaden. Projektet verkar 
genom jobbspår och en bärande del av 
insatserna sker genom att flera mindre 
kommuner arbetar tillsammans för att nå 
resultat.

• Unga (15-25 år)
• Nyanlända invandrare
• Långtidsarbetslösa (mer än 12 

månader)
• Har en funktionsnedsättning som 

medför nedsatt arbetsförmåga
• Är eller har varit långtidssjuk-

skrivna och har ett behov av stöd för 
återgång i arbete

Inledande fördjupad kartläggning, från 
kartläggningens utfall:
1. Rutinstärkande insatser
2. Arbetsförberedande insatser
3. Jobbspår
4. Arbete/Studier

Genom mellankommunal 
samverkan byggs gemensamma 
resurser upp, vilket säkrar insat-
sernas kvalitet.

Varje deltagande kommun har en 
tjänst på heltid som projektme-
darbetare som arbetar operativt 
med deltagarna och det kommer 
att finnas en lokal mötesplats där 
aktiviteterna genomförs.



Vad är SIKT?

Målet är att du ska få jobb

SIKT går ut på att när du skrivs ut ur 
projektet ska gå in på arbetsmarknaden 
eller ha närmat dig avsevärt mot för in-
nan. En av de aktiviteter vi har sett som 
stärkt många i ett tidigare projekt är 
jobbspår, där vi delar på teori och prak-
tik. Vi hoppas att du kan få jobb där du 
har din praktik men vi kan inte garantera 
det. 

Vad ska jag göra?

Vi vill att du gör allt du kan för att ditt 
deltagande ska bli så bra som möjligt. 
Det gör att du har bättre förutsättningar 
att nå målet, det vill säga ett jobb. Tänk 
ut vad du vill göra och vad du vill jobba 
med, meddela din lokala projektmedar-
betare det. Delta i våra aktiviteter: Var 
engagerad.
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Så går det till

Steg 1
Du skrivs in i projektet från Arbets-
förmedlingen, Försäkringskassan eller 
IFO. Vi gör en grundläggande kartläggn-
ing om dig som person, dina intressen, 
dina erfarenheter och dina kvalifika-
tioner.

STEG 2
Vi går igenom aktiviteter speciellt utvalda 
för dig, vi besöker arbetsplatser. Vi an-
passar jobbspår som kan vara direkt re-
laterade till arbetsplatser som letar folk 
för att stärka dina möjligheter att få jobb.

STEG 3

Valet du gör efter den inriktning som är 
anpassad för dig, vi kallar det "jobbspår" 
- vi gör dessa framtagna ifrån en översyn 
av din kommun och behoven som finns 
både i den offentliga och privata sektorn. 
Jobbspåren blandar både teori med prak-
tik så att du på snabbaste sätt får lära dig 
om yrket och arbetsplatsen.

STEG 4
Antingen är du färdig nu och kan börja 
jobba eller söka liknande jobb utifrån 
de erfarenheter du lärt dig, alternativt 
så kan studier på reguljär/högskolenivå 
hjälpa dig vidare.
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Annica Mäkitalo  annica.makitalo@regionvasterbotten.se 0705-575708
Andreas Johansson  andreas.johansson@regionvasterbotten.se   0738-161877
Maria Kammerson  maria.kammerson@regionvasterbotten.se 0706-575746
Mari Johansson  mari.johansson@norsjo.se       0722-472927

Projektets lokala medarbetare
Arjeplog 
Elisabet Angberg   elisabet.angberg@arjeplog.se  0730-704163
Arvidsjaur
Sara Juuso  sara.juuso@arvidsjaur.se  0703-005923
Dorotea
Peter Ahlqvist  peter.ahlqvist@dorotea.se  0727-402383
Lycksele
Elin Åberg  elin.aberg@lycksele.se  0733-374521
Malå
Dan Berglund  dan.berglund@mala.se  0703-083994
Norsjö
Johanna Andersson  johanna.andersson@norjo.se  0730-640330
Sorsele
Linda Gustafsson  linda.gustafsson@sorsele.se  0725-029421
Storuman
Daniel Burman  daniel.burman@storuman.se  0722-463841
Vilhelmina
Chatarina Vesterlund chatarina.vesterlund@vilhelmina.se 0940-14419
Åsele
Hanna Persson  hanna.persson@asele.se  0941-14114

PROJEKTLEDNING


