
för samarbete Komvux, Arbets förmedlingen och 
Läns styrelsen i Värmland för mål gruppen nyanlända 

och utrikes  födda kvinnor och män

SPELPLAN
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REGELVERK, FÖRFATTNINGAR 
OCH UPPDRAG
Nedan följer en beskrivning av aktörernas olika regelverk, 
författningar och uppdrag som ligger till grund för sam
arbete kring målgrupperna.

REGELVERK, FÖRFATTNINGAR OCH  
UPPDRAG KOPPLAT TILL KOMVUX  
OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN 

Skollagen beskriver målen för Komvux och vilka 
personer som har rätt till utbildning på grund
läggande nivå samt SFI. Det beskrivs även den 
samverkan som ska ske kring arbetsmarknaden.

FÖRFATTNINGAR SOM  
BERÖR KOMVUX

Skollagen 20 kap.
2 § /Träder i kraft I:20210701/ Målen för den kommunala 
vuxenutbildningen är att

  vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande

  vuxna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper 

och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i 

arbets och samhällslivet samt att främja sin person

liga utveckling

  den ska ge en god grund för elevernas fortsatta 

utbildning, och

  den ska utgöra en bas för den nationella och regiona

la kompetensförsörjningen till arbetslivet.

Utgångspunkten för utbildningen av en enskild elev ska 
vara elevens behov och förutsättningar. När det gäller 
 kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och kom
munal vuxen utbildning som särskild utbildning på gymna
sial nivå ska de som har störst behov av utbildning priorite
ras. Lag (2020:447).

BAKGRUND
I samband med att ESFprojektet Yrkesväg Värmland startades 2020 har det framkommit behov av att tydlig
göra vilka regelverk, författningar, uppdrag, roller och ansvar som olika aktörer har kopplat till nyanlända och 
utrikes födda elever inom Komvux. Syftet med denna skrift är att underlätta och främja samarbete mellan 
aktörer i arbetet med gemensamma målgrupper.

Rätt att delta i utbildning  
på grundläggande nivå 
11 § En vuxen har rätt att delta i utbildning på grundläggande 

nivå från och med andra kalenderhalvåret det år då han eller 

hon fyller 20 år, om han eller hon

1. är bosatt i landet,

2. saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i 

grundskolan, och

3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

5 § /Träder i kraft I:20210701/ Utbildningen bedrivs i form av 

kurser.

6 § /Träder i kraft I:20210701/ För varje kurs ska det finnas 

en kursplan när det gäller utbildning på grundläggande 

nivå.

KOMMUNAL VUXENUTBILDNING  
I SVENSKA FÖR INVANDRARE

Utbildningens omfattning
24 § Utbildning i svenska för invandrare ska i genomsnitt 

under en fyraveckorsperiod omfatta minst 15 timmars 

 undervisning i veckan. Undervisningens omfattning får 

dock minskas om eleven begär det och huvudmannen 

 finner att det är förenligt med utbildningens syfte.

Huvudmannen ska verka för att undervisningen erbjuds på 

tider som är anpassade efter elevens behov. 

Samverkan med arbetslivet
25 § Huvudmannen ska i samarbete med Arbetsförmedling

en verka för att eleven ges möjligheter att öva det  svenska 

språket i arbetslivet och att utbildning i svenska för invand

rare kan kombineras med andra aktiviteter som

  arbetslivsorientering,

  validering,

  praktik, eller

  annan utbildning.
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Rätt att delta
31 § En person har rätt att delta i utbildning i svenska för 
invandrare från och med andra kalenderhalvåret det år han 
eller hon fyller 16 år, om han eller hon

1. är bosatt i landet, och

2. saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska 
språket som utbildningen syftar till att ge.

Rätt att fullfölja utbildningen
9 § Den som har antagits till en kurs har rätt att fullfölja kur
sen.

Huvudmannen får dock besluta att utbildningen på  kursen 
ska upphöra, om eleven saknar förutsättningar att tillgodo
göra sig utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande 
framsteg.

Förordning om kommunal  
vuxenutbildning

Förordningen anger hur utbildningen ska utformas 
så att eleven kan kombinera olika delar samt att 
den ska bedrivas genom kurser. 

3 § Kommunal vuxenutbildning på grundläggande och 
gymnasial nivå samt kommunal vuxenutbildning som sär
skild utbildning ska utformas så att den enskildes  studier 
inom någon av dessa delar av den kommunala vuxen
utbildningen kan kombineras med studier inom den 
 kommunala vuxenutbildningens andra delar.

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ska 
utformas så att den enskildes studier kan kombineras med 
studier inom andra delar av den kommunala vuxenutbild
ningen och andra skolformer inom skolväsendet.

3 § Inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande 
nivå finns det nationella kurser och delkurser samt orien
teringskurser.

7 KAP. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Avbrott
1 § Om en elev har påbörjat en kurs eller en delkurs och där
efter uteblivit från den under mer än tre veckor i följd, utan 
att detta har berott på sjukdom eller beviljad ledighet, ska 
eleven anses ha avbrutit kursen eller delkursen.

Förordning som berör  
Arbetsförmedlingen och Komvux

Förordningen reglerar det arbetsmarknadspolitiska 
programmet ”etableringsinsatser för vissa nyanlända 
invandrare (etableringsprogrammet)” med fokus på 
gränsdragningen mellan Arbetsförmedlingen och 
 kommunens ansvar gällande de insatser som ny anlända 
som deltar i etableringsprogrammet har rätt till.

Förordning (2017:820) om etablerings
insatser för vissa nyanlända invandrare
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om det ar
betsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser 
för vissa nyanlända invandrare (etableringsprogrammet).

2 § Syftet med etableringsprogrammet är att underlätta 
och påskynda vissa nyanländas etablering i arbets och 
 samhällslivet.

Etableringsprogrammets innehåll
11 § En nyanländ ska under den första tiden i etablerings
programmet delta i kartläggning och medverka till upp
rättandet av en sådan individuell handlingsplan som avses 
i 6 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknads
politiska verksamheten.

Kartläggningen ska avse utbildningsbakgrund,  tidigare 
arbets livserfarenhet, behov av utbildning och andra 
 insatser, förmåga och förutsättningar att delta i  insatser 
inom programmet och andra förhållanden som är av 
 betydelse för den nyanländes etablering i arbets och sam
hällslivet. Vid kartläggningen ska kartläggning som Arbets
förmedlingen har gjort före anvisningen till etablerings
programmet beaktas.

12 § En nyanländ ska inom ramen för etableringsprogram
met ta del av kommunal vuxenutbildning i  svenska för 
invandrare (sfi) eller motsvarande utbildning vid folkhög
skola enligt 24 kap. skollagen (2010:800) och samhälls
orientering enligt lagen (2013:156) om samhällsorientering 
så snart som möjligt efter det att en individuell handlings
plan har upprättats.

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om Arbets
förmedlingen bedömer att det är arbetsmarknadspolitiskt 
motiverat att den nyanlände i stället deltar i andra insatser 
inom etableringsprogrammet.

13 § En nyanländ får inom ramen för etableringsprogram
met, efter det att en individuell handlingsplan har upp
rättats och om det bedöms arbetsmarknadspolitiskt 
 motiverat, även ta del av

1. sådana insatser som följer av 5 § förordningen 
(2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verk
samheten som den nyanlände uppfyller förutsätt
ningarna för, med undantag för åldersgränser
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2. utbildning inom kommunal vuxenutbildning på 
grundläggande eller gymnasial nivå, kommunal 
vuxenutbildning som särskild utbildning eller mot
svarande utbildning inom folkhögskolan

3. eftergymnasial utbildning

4. jobbsökaraktiviteter

5. arbetsträning

6. förstärkt arbetsträning

7. bristyrkesutbildning, och

8. andra insatser som kan påskynda den nyanländes 
etablering i arbets och samhällslivet.

14 § En nyanländ som har kort utbildning och som där
för inte bedöms kunna matchas mot arbete under tiden i 
etableringsprogrammet ska inom ramen för programmet 
i huvudsak ta del av sfi eller motsvarande utbildning vid 
folkhögskola enligt 24 kap. skollagen (2010:800), sam
hällsorientering enligt lagen (2013:156) om samhällsori
entering och utbildning enligt 13 § första stycket 2.

FÖRFATTNINGAR SOM BERÖR  
ARBETSFÖRMEDLINGEN

Regleringsbrev för budgetåret 2021  
avseende Arbetsförmedlingen

12. Öka övergångar till reguljär utbildning
I syfte att fler arbetssökande ges förutsättningar att eta
blera sig på arbetsmarknaden ska Arbetsförmedlingen 
öka antalet anvisningar att söka reguljär utbildning. Detta 
 gäller för arbetssökande för vilka utbildning bedöms vara 
en förutsättning för att få och behålla ett arbete, särskilt 
dem som saknar gymnasial utbildning.

Vidare ska myndigheten redovisa och analysera arbetet 
med anvisningar till att söka reguljär utbildning, sanktio
ner för de som inte ansökt samt vilka åtgärder som ges 
till dem som omfattas av utbildningsplikt, men som ännu 
inte deltar i utbildning. Myndigheten ska även redovisa hur 
samverkan med kommuner och folkhögskolor har ägt rum, 
samt analysera eventuella hinder för övergångar till regul
jära studier.

Arbetsförmedlingens redovisning ska också omfatta hur 
myndigheten har utvecklat sin studievägledning och in
formation om studiestödssystemet samt hur myndighe
ten anvisat till att söka utbildning, särskilt yrkesutbildning, 
inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande och 
gymnasial nivå, eller motsvarande utbildning på folkhög
skola. Redovisningen ska vidare omfatta hur anvisningarna 
bidrar till att möta kompetensbehoven på arbetsmarkna
den. Det ska särskilt redovisas hur Arbetsförmedlingen an
visat till studier med aktivitetsstöd och hur myndig heten 

avser följa upp resultatet av denna insats.

13. Förbättrat informationsutbyte för  
ökade övergångar till utbildning
Arbetsförmedlingen ska tillsammans med Statens skolverk 
analysera hur ett förbättrat informationsutbyte kan åstad
kommas mellan kommuner och Arbetsförmedlingen i syfte 
att effektivisera samverkan och underlätta övergångar från 
arbetslöshet till studier i kommunal vuxenutbildning.

REGELVERK, FÖRFATTNINGAR OCH 
UPPDRAG SOM BERÖR LÄNSSTYREL
SEN 

Länsstyrelsens arbete styrs av förordning 
(2017:868) med länsstyrelseinstruktion, förord
ning (2016:1363) om länsstyrelsernas uppdrag 
av seende insatser för asylsökande och vissa 
 ny anlända invandrare, Lag (2017:584) om ansvar för 
 etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 
samt det årliga regleringsbrevet för länsstyrelserna

Länsstyrelsen har ett uppdrag vad det gäller 
att verka för, och främja regional samverkan 
 mellan berörda kommuner, myndigheter, före
tag och  organisationer när det gäller bosättning, 
etablerings insatser och insatser för personer som 
omfattas av lagen (2016:38) om mottagande av 
vissa nyanlända invandrare för bosättning. 

Förordning (2017:868) med  
länsstyrelseinstruktion
2 § Länsstyrelsen ska

1. verka för att nationella mål får genomslag i länet, 
samtidigt som hänsyn ska tas till regionala för
hållanden och förutsättningar,

2. utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektors
övergripande samt inom myndighetens ansvars
område samordna olika samhällsintressen och 
statliga myndigheters insatser,

3. främja länets utveckling och noga följa tillståndet i 
länet samt underrätta regeringen om dels det som 
är särskilt viktigt för regeringen att ha vetskap om, 
dels händelser som inträffat i länet,

4. inom sin verksamhet främja samverkan mellan 
kommuner, regioner, statliga myndigheter och 
andra relevanta aktörer i länet.
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Förordning (2016:1363) om länsstyrelsernas 
uppdrag avseende insatser för asylsökande 
och vissa nyanlända invandrare 
9 § Länsstyrelsen ska verka för att det finns beredskap 
och kapacitet hos kommunerna att ta emot personer 
som omfattas av lagen (2016:38) om mottagande av vissa 
 nyanlända invandrare för bosättning. Myndigheten ska i 
det sammanhanget verka för regional samverkan.

Länsstyrelsen ska även verka för regional samverkan  mellan 
kommuner, statliga myndigheter och andra relevanta aktö
rer i planering, organisering och genomförande av insatser 
för personer som avses i första stycket.

10 § Länsstyrelsen ska på regional och kommunal nivå 
följa upp kommunernas beredskap och kapacitet för mot
tagande av personer som omfattas av lagen (2016:38) om 
mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. 
Länsstyrelsen ska även följa upp organisering och genom
förande av insatser för dessa personer.

Lag (2017:584) om ansvar för etablerings
insatser för vissa nyanlända invandrare
6 § Länsstyrelserna ska främja samverkan om etablerings
insatser mellan berörda kommuner, myndigheter, företag 
och organisationer.

REGLERINGSBREV FÖR BUDGETÅR
ET 2021  AVSEENDE LÄNSSTYREL
SERNA

B. Samordnande och sektorsövergripande
23. Länsstyrelsen i Värmlands län ska samordna läns
styrelsernas resultatredovisning avseende kommuners 
beredskap och mottagningskapacitet för mottagandet av 
 vissa nyanlända invandrare, samt lämna en samlad  rapport 
för samtliga länsstyrelser, med bilagda rapporter per läns
styrelse. Redovisningen ska innehålla en  bedömning av 
länens förutsättningar att anpassa sin beredskap och kapa
citet till förändringar i det totala mottagandet och i sam
mansättningen av gruppen som tas emot, samt innehålla 
en bedömning av framgångsfaktorer och utvecklingsom
råden för att säkerställa hållbarhet och  kvalitet i mottag
andet. En bedömning ska göras av  resultaten av de egna 
insatserna och hur ersättning enligt 37 § förordningen 
(2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlän
ningar har använts i detta arbete. Arbetet ska sam ordnas 
med länsstyrelsernas arbete inom hållbar samhällsplane
ring och boende samt länsstyrelsernas uppgift att verka 
för att behovet av bostäder tillgodoses.  Arbetet ska ha ett 
tydligt jämställdhetsfokus. Uppdraget ska  redovisas till re
geringen (Arbetsmarknadsdepartementet)  senast den 25 
februari 2022. Redovisningen ska samordnas med redovis
ningen av uppdrag 24.

29. Länsstyrelsen i Värmlands län ska samla in och sprida 

goda exempel på uppsökande och motiverande arbete för 
att nå utrikes födda kvinnor som står långt från arbetsmark
naden och utbildning. Exempelsamlingen ska bl.a. kunna 
användas av kommuner eller kommun i sam verkan med en 
eller flera organisationer för insatser som beviljas ersätt
ning enligt 37 a § förordningen om statlig  ersättning för 
insatser för vissa utlänningar. Uppdraget ska redovisas till 
regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 
25 februari 2022.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT, ROLLER  
OCH TILLÄMPNING

Kommunal vuxenutbildning är reguljär utbildning. 
Utbildningarna ges som kurser, delkurser och 
orienteringskurser inom utbildning i svenska för 
invandrare (sfi), grundläggande vuxenutbildning 
och gymnasial vuxenutbildning.

Förhållningssätt: 

• De elever som önskar att gå en utbildningsinsats inom 
ramen för projektet Yrkesväg Värmland (kurser, del
kurser eller orienteringskurser) ansöker till respektive 
kommun.

•  Utbildningarna bedrivs inom den kommunala vux
enutbildningen som reguljära studier. 

• En sökande som antas till utbildning enligt ovan 
bidrar till målet “ökad övergång till reguljär utbild
ning” och utbildningsinsatsen bör därför prioriteras 
av Arbetsförmedlingen.

• Länsstyrelsen Värmland ska främja samverka  mellan 
aktörerna inom ramen för Yrkesväg Värmland.

• Länsstyrelsen Värmland ska främja samverkan 
 mellan aktörerna som bidrar till och under
lättar övergångar från arbetslöshet till studier i 
 kommunal vuxenutbildning för personer som om
fattas av lagen (2016:38) om mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning.

• Samtliga aktörer skall arbeta aktivt i samverkan 
för att underlätta övergångar från arbetslöshet till 
studier i kommunal vuxenutbildning. 

SAMVERKAN MELLAN KOMMUNER  
OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN
Målet med samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kom
munerna på lokal nivå är att dels att öka individers möjlig het 
att etablera sig på arbetsmarknaden, dels att tillse att de lo
kala arbetsgivarnas behov av arbetskraft tillgodoses. 

Målgruppen för samverkan är de individer som för sin eta
blering i arbetslivet bedöms ha behov av stöd och insat
ser från både kommun och Arbetsförmedling. Det avser 
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 kommuninvånare som är i behov av gemensamma  insatser 
från parterna för att påbörja en utbildning eller etablera sig 
i arbetslivet. Fokus läggs på individer som har behov av för
sörjningsstöd, myndighetsgemensamma insatser samt unga 
och utrikesfödda som endast har en förgymnasial utbildning. 
Arbetsförmedlingen och kommunerna samverkar, kartläg
ger och för en dialog kring vilka arbetsmarknads och utbild
ningsinsatser som behövs för att öka kompetensen och att
raktionskraften hos de sökande individerna. 

ARBETSFÖRMEDLINGEN BLIR  
NY MYNDIGHET 2021
Enligt januariöverenskommelsen ska Arbetsförmedlingen 
reformeras i grunden. Staten ska genom Arbetsförmed
lingen ha fortsatt myndighetsansvar för arbetsmarknads
politiken, men ett nytt system ska utvecklas där fristående 
aktörer matchar och rustar arbetssökande för de lediga 
jobben.

2021 bli ett mellanår där ansvaret succesivt flyttas över från 
Arbetsförmedlingen till fristående aktörer. Arbetsförmed
lingen jobbar intensivt med detta just nu och det innebär 
både att myndigheten får nya ITsystem som ”tvingar dem” 
att ändra arbetssätt, samt att myndigheten också jobbar 
med till exempel kulturfrågor. Myndigheten går från ”min 
kund” till ”kundens ärende”, där kunden rör sig i ett sömlöst 
flöde mellan olika kanaler. AF har tidigare haft en samman
hållande funktion men i och med reformeringen finns ing
et sådant utrymme utan kunden förväntas styra och hålla 
ihop sin egen process. 

ARBETSFÖRMEDLINGENS TJÄNSTER  
FÖR ARBETSSÖKANDE
Arbetsförmedlingen håller i ett regionalt nätverk för pri vata 
aktörer i länet som sammanträder var sjätte vecka. Läns
styrelsen i Värmland har etablerat ett samarbete med sam
ordnaren för nätverket och aktörerna har fått information 
om Yrkesväg Värmland. För samarbete kring målgruppen 
föreslås kommunerna och de privata aktörerna etablera nät
verk och samarbeten på lokal nivå.

STÖD OCH MATCHNING (STOM)
Med hjälp av en handledare får personen ett individuellt 
anpassat stöd som hjälper hen att snabbare hitta ett jobb 
eller studier. Personen kan till exempel få hjälp med att hit
ta och söka jobb, skapa ansökningshandlingar,  kontakter 
med arbetsgivare, studie och yrkesvägledning, studie
besök, språkundervisning med mera. Personen har indivi
duella samtal med sin handledare varje vecka.

Personen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd, utveck
lingsersättning eller etableringsersättning när hen deltar i 
stöd och matchning.

Stöd och matchning är en resultatstyrd matchningstjänst 
som är upphandlad enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV). 

Det innebär att arbetssökande själva väljer vilken leverantör 
de vill ha: Sök leverantör inom Stöd och matchning  Arbets
förmedlingen (arbetsformedlingen.se). För att deltagarna 
ska kunna göra ett välgrundat val använder vi en rating
modell som visar vilka leverantörer som har lyckats bäst med 
att stötta sina deltagare till arbete eller studier. 

Rusta och matcha
Rusta och matcha är en tjänst för arbetssökande som behö
ver stöd för att få jobb eller börja studera. Tillsammans med 
fristående aktörer prövar och utvecklar  Arbetsförmedlingen 
den nya tjänsten under 2020 och 2021. Kommer ersätta 
STOM, ev. fr.o.m sommaren 2021 i Värmland.

Målet med tjänsten som kan pågå i maximalt tolv månader 
är att deltagarna ska få jobb eller börja studera så fort som 
möjligt.

Med hjälp av en handledare hos en av AF:s leverantörer 
får deltagaren individuellt anpassade aktiviteter i syfte att 
 komma i jobb eller utbildning. Aktiviteterna kan vara kontak
ter med arbetsgivare, stöd att hitta och söka jobb, informa
tion om utbildningsmöjligheter samt vägledning.

Urvalet av deltagare görs med hjälp av ett statistiskt bedöm
ningsstöd, så kallad profilering. Det statistiska bedömnings
stödet bedömer den arbetssökandes möjlighet att komma 
i jobb eller utbildning inom tolv månader. Arbetssökande 
som är aktuella för tjänsten delas sedan in i nivåerna A, B och 
C beroende på hur svårt de har att få jobb.

Tjänsten ger leverantören stor frihet att själv utforma meto
der och arbetssätt inom ramen för lagar och förordningar. 
Deltagaren väljer själv leverantör på Arbetsförmedlingens 
webbplats.

Tillsammans med deltagaren tar leverantören fram en plan 
för hur deltagaren på snabbaste sätt ska få ett arbete eller 
kunna påbörja en utbildning. Varje deltagare har ett schema 
med sina aktiviteter. Tjänsten har ett stort fokus på resultat, 
det vill säga hur väl leverantören lyckas med att hjälpa delta
gare till arbete eller utbildning.

Introduktion till arbete (INAB)
Introduktion till arbete är en tjänst som riktar sig till ar
betssökande som inte är redo att matchas mot ett arbete 
eller studier och därför har behov av arbetsförberedande 
insatser. Syftet med introduktion till arbete är att förbe
reda deltagaren att börja arbeta, studera eller delta i annat 
 arbetsmarknadspolitiskt program.

Introduktion till arbete är en sammanhängande tjänst som 
består av tre delar:

1. Kartläggning (obligatorisk): i rollen som leverantör 
ingår att kartlägga deltagarens förutsättningar och 
behov som sedan lägger grunden till planeringen 
av deltagarens tid i tjänsten.

2. Orientering inför arbete (valbar): utveckla och öka 
deltagarens aktivitetsförmåga för att kunna gå 
vidare till arbetsprövning.
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Regional samverkan kompetensförsörjning

Regional samverkan målgrupp

Lokal samverkan målgrupp

AF, privata aktörer 
& kommuner 

Lokala nätverk 
och samarbetsforum

Nätverk AF, Yrkesväg 
Värmland, privata 
aktörer, Stöd & 
matchning, Rusta & 
matcha och introduk-
tion till arbete

Samverkansnätverk AF 
& Folkhögskolorna 
kring bl.a. SMF

Nätverk med AF:s 
företagsrådgivare 
& VUX-rektorer kring 
regionala kompetens-
försörjningbehov 

Näringslivs- & 
kompetensnätverk 
med AF:s företags-
rådgivare, VUX-
rektorer & näringslivs-
chefer i Ö:a Värmland

3. Arbetsprövning (valbar): innehåller förberedelse in
för arbetsprövning och arbetsprövning med reella 
arbetsuppgifter på en arbetsplats.

Under hela tjänsten arbetar Arbetsförmedlingen och le
verantören tillsammans som ett team runt deltagaren. 
Det innebär att Arbetsförmedlingen i samförstånd med 
leverantören och deltagaren aktivt tar ställning till inne
håll, längd och upptrappning med mera. Det betyder att 
tiden i introduktion till arbete är flexibel och anpassas ef
ter deltagarens individuella förutsättningar. I nuläget (jan 
2021) är tjänsten inte LOVad och det finns endast en leve
rantör i Värmland; Arcus.

Folkhögskolor
Arbetsförmedlingen erbjuder vissa arbetssökande studie
motiverande/förberedande insats om 3 månader på länets 
Folkhögskolor och AF har ett regionalt samarbetsnätverk 
med Folkhögskolorna.

REGIONALA KOMPETENS
FÖRSÖRJNINGS FRÅGOR
Arbetsförmedlingens två företagsrådgivare ska med ut
gångspunkt i myndighetens uppdrag stödja realiseringen 
av målbilden för arbetsgivararbetet och skapa mätbara 
resultat i antalet arbetssökande som kommer i syssel
sättning eller övergår till studier. Företagsrådgivare ska 
 arbeta förutsättningsskapande och resultatorienterat och 
därigenom bidra till att processer, metoder och aktivi teter 
för arbetsgivararbetet alltid ligger i linje myndighetens 
uppdrag med kompetensförsörjning, målbild för arbets
givararbetet och beslutade metoder samt ger effekt på 
myndighetens resultat.

Med utgångspunkt i kunskap om lokal/regional arbetsmark
nad, arbetsmarknads respektive utbildningspolitiken och 
gränslandet däremellan, arbetsgivares behov samt förståel
se för företagande och arbetsgivares perspektiv på kompe
tensförsörjning, ska företagsrådgivarna; 

Skapa förutsättningar för att möta kompensförsörjnings
behoven hos arbetsgivarkunderna inom ramen för myndig
hetens uppdrag och målbild för arbetsgivararbete. 

Arbeta med att genomföra nationella uppdrag i partnerskap 
med övriga delar av verksamheten. 

Genom goda relationer till regionala och lokala arbets givare, 
och med kunskap om arbetsmarknadsläget, bidra till arbetet 
med myndighetens prognosarbete. 

Ledningens tolkning av myndighetens uppdrag och därmed 
prioriterade resultat utifrån den aktuella arbetsmarknaden 
är styrande för arbetet.

Skapa och upprätthålla externa näringslivskontakter och 
aktivt delta på samarbetsytor som exempelvis branschråd 
och näringslivsnätverk där det skapar ett värde för det 
 arbetsgivarinriktade arbetet utifrån myndighetens uppdrag 
och målbild för arbetsgivararbetet.

Ett nytt samarbetsnätverk har etablerats i länet med AF’s fö
retagsrådgivare och representanter från VUXrektorsnätver
ket. Aktörerna ska träffas regelbundet för att prata om  länets 
kompetensförsörjningsbehov och hur VUX kan möta upp 
detta med hjälp av utbildningsinsatser. Nätverket kommer 
se över möjligheter att anordna regionala fjärr utbildningar 
i de fall behovet inte är tillräckligt stort i en enskild kommun.

Företagsrådgivarna deltar också i ett näringslivs och kom
petensnätverk tillsammans med näringslivschefer och 
VUXrektorer i Östra Värmland.



Ansvarig utgivare: Länsstyrelsen

Kontakt: Telefon: 010224 70 00 Epost: varmland@lansstyrelsen.se 
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/varmland


