
Kick-off 2020-12-09



09.00 – 09.15 Välkomna! Georg Andrén, Landshövding
09.15 – 09.30 Yrkesväg Värmland, Länsstyrelsen i Värmland
09.30 – 09.50 Rambolls utvärderingsuppdrag, Ramboll Management Consulting AB
09.50 – 10.00 Paus
10.00 – 10.40 ”Nu är mitt huvud i klassrummet”, Karlstads och Kristinehamns kommuner
10.40 – 11.00 Hur tänker styrgruppsmedlemmarna? Medlemmar från centrala styrgruppen
11.00 – 11.15 Paus
11.15 – 12.00 Klassrumsundervisningen är DÖD! Falu kommun
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 13.45 Hur kan vi prata om integrationens problem och möjligheter? Navid Modiri
13.45 – 14.00 Paus
14.00 – 14.45 Navid Modiri fortsättning
14.45 – 15.00 Avslutning

Program



Vad känns utmanande i arbetet med integration?

Att skapa de förutsättningar 
som var och en behöver.

Att arbetsgivare får upp ögonen för 
hur mycket bra kompetens som finns.

Samordning mellan olika myndigheter, 
förvaltningar inom kommunen etc.

Att det fortfarande finns så 
mycket att göra på området!

Att förändra fördomar och 
stereotyper i samhället.

Att personer ska bli anställningsbara på 
arbetsmarknaden och att arbetsgivare ska 
våga öppna upp för nya medarbetare.

Att många människor ser på andra med 
fördomar och agerar utifrån sina rädslor.

De låga förväntningarnas rasism, när vuxna 
individer blir behandlade som sämre vetande. 

Att komma över språkbarriären och 
långa utbildningsprocesser. 

Samverkan mellan Regionen 
och kommunerna.



Vad känns inspirerande i arbetet med integration?

Alla möjligheter!

Nya perspektiv, nya arbetssätt

Att genom samverkan skapa förutsättningar för nya möten och möjligheter.

När samarbetet mellan olika instanser fungerar.

Projektet Yrkesväg Värmland. 
Att bryta ny mark och arbeta 
målgruppsorienterat.

Att se människor lyckas!

Att alla nyanlända ska få känna att de 
är en del av det svenska samhället.

Bidra till människors och 
samhällets utveckling!

Att vara med och utveckla samverkan mellan 
olika "aktörer" för att öka anställningsbarheten 
hos målgrupperna i projektet.

Att människor med olika erfarenheter och bakgrund 
kan berika varandra och samhället.

Att bidra till individers stegförflyttning 
och integration i samhället.

Hitta nya arbetssätt inom SFI för att få eleverna i 
arbete samtidigt som de utvecklar sitt språk.



Social
hållbarhet

Mänskliga rättigheter

Barnens rättigheter 

Jämställdhet

Integration

Mäns våld mot kvinnor

ANDTS-samordning

ANDT-tillsyn

Personligt ombud

Utsatta EU/EES medborgare

Funktionshinderpolitik

Föräldraskapsstöd

Nationella minoriteter 

Brottsförebyggande



Länsstyrelsernas integrationsuppdrag

Asylsökande

• Tidiga insatser

Ensamkommande 
barn

• Beredskap och 
kapacitet

Nyanlända

• Beredskap och 
kapacitet

• Bosättning

• Samhällsorientering

• Främja samverkan
• Stärka civilsamhällets roll
• Uppföljning
• Fördela statsbidrag
• www.informationsverige.se



Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelsen har i uppdrag att verka för beredskap och kapacitet i länet avseende 
mottagande av nyanlända.

I dag har kommunerna inte i samma utsträckning som tidigare behov av stöd och samordning 
kring bostäder och mottagande av nyanlända. Behovet handlar istället om stöd och 
samordning kring utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet. 

Genom att stötta kommunerna i arbetet med utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden 
och samhällslivet kan länets mottagandekapacitet öka. 

En projektansökan lämnas in till Europeiska Socialfonden våren 2020.



Stärkt regional samverkan kring 

yrkesutbildning för utrikes födda

Projektet Yrkesväg Värmland medfinansieras av Europeiska Socialfonden och genomförs 

2020-08-01 – 2022-06-30 i samverkan mellan följande aktörer: 



MÅLGRUPP 1

SFI integrerat med:

• Uppföljning/uppdatering av individuell kartläggning/planering

• Orienteringskurs (t.ex. arbetsliv och arbetsmarknad)

• Ev. praktik

• Normkritisk studie- och yrkesvägledning

MÅLGRUPP 1

SFI integrerat med:

• Uppföljning/uppdatering av individuell kartläggning/planering

• Validering av yrkeskunskaper, yrkesfärdigheter, 

yrkeskompetenser och förutsättningar

• Normkritisk studie- och yrkesvägledning

• Orienteringskurs yrkessvenska

• Yrkesinriktade kurser/delkurser el orienteringskurser

• Arbetsmarknadskunskap

• Praktik eller arbetsplatsförlagt lärande

• Matchning och stöd

MÅLGRUPP 2

Yrkes-SFI (yrkespaket + SFI) integrerat med:

• Uppföljning/uppdatering av individuell kartläggning/planering

• Validering av yrkeskunskaper, yrkesfärdigheter, 
yrkeskompetenser och förutsättningar

• Normkritisk studie- och yrkesvägledning

• Arbetsplatsförlagt lärande

• Arbetsmarknadskunskap

• Matchning och stöd

Utbildningsspår 2: SFI Yrkesgrund

Utbildningsspår 1: Orienteringskurs

Utbildningsspår 3: Yrkes-SFI

Hälsoskola (information om hälsa och mänskliga rättigheter)

Målgrupp 1: Nyanlända och långtidsarbetslösa utrikes 

födda kvinnor och män som saknar formell utbildning på 
gymnasienivå, inte bedöms vara direkt matchningsbara mot 

arbete, och inte bedöms klara av studier på gymnasial nivå.

Målgrupp 2: Nyanlända och långtidsarbetslösa utrikes 

födda kvinnor och män med viss utbildningsbakgrund, 
som inte bedöms vara direkt matchningsbara mot 

arbete, och bedöms klara av studier på gymnasial nivå.

ARBETE 

OCH EGEN 

FÖRSÖRJNING



PRIMÄRT MÅL

Att nyanlända och långtidsarbetslösa utrikes
födda kvinnor och män som står långt från
arbetsmarknaden ska komma i arbete, 
utbildning eller närmare arbetsmarknaden. 

SEKUNDÄRT MÅL

Stärka regional och tvärsektoriell samverkan, 
samt att påbörja ett långsiktigt arbete med 
att ta fram en regional modell för
yrkesutbildningsinsatser för utrikes födda.



Horisontella principer
Yrkesväg Värmland ska aktivt arbeta med integrering av mänskliga 
rättigheter med fokus på de horisontella principerna jämställdhet 
tillgänglighet och icke-diskriminering.

Minskad könssegregering bland utrikes 
födda på arbetsmarknaden i Värmland. 

En mer inkluderande 
arbetsmarknad för utrikes födda i 

Värmland.

Målgruppen ska få ökad kunskap om 
mänskliga rättigheter.

PERSONAL

▪ Workshop normkritik

▪ Workshop rättighetsbaserat arbetssätt

▪ Kompetensutvecklingsinsatser ”hur kan 

vi skapa dialog med målgrupperna om 

mänskliga rättigheter?”

▪ Lärträffar normkritisk studie- och 

yrkesvägledning

▪ Utbildning av handledarutbildare med 

modul om handledning av elever med 

svenska som andraspråk

MÅLGRUPPER

▪ Hälsoskola för ökad kunskap 

om hälsa och mänskliga 

rättigheter

▪ Normkritisk studie- och 

yrkesvägledning 

ARBETSGIVARE

Handledarutbildning



Ramboll Management Consulting

LÖPANDE UTVÄRDERING AV YRKESVÄG VÄRMLAND
UPPSTARTSKONFERENS 2020-12-09



AGENDA

01 Om Ramboll och utvärderingsuppdraget

02 Projektets förändringsteorier

03 Rambolls huvudsakliga iakttagelser från vår 
nulägesanalys av projektet



1. Om Ramboll och 
utvärderings-

uppdraget



VI PÅ RAMBOLL BRINNER FÖR ATT UTVECKLA SAMHÄLLET MED EVIDENSBASERAD POLICY

Vi vill bidra till en positiv 
samhällsutveckling genom 
utvärdering, utredning, analys, 
design och implementering av 
policy. 

Vi är 200 konsulter i sex länder. 
50 av oss sitter i Stockholm.



RAMBOLLS UTVÄRDERINGSUPPDRAG
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• Ramboll genomför den löpande utvärderingen av projektet.

• Uppdraget har två syften: ett uppföljande och ett stödjande. 

• Vi kommer att följa upp hur projektet fortskrider, värdera 
projektets resultat och effekter i förhållande till projektets 
mål. 

• Bidra till erfarenhetsspridning och lärande

• Vår utvärdering har en teoribaserad ansats.

• Vi kombinerar metoder för datainsamling och analys.



VI GENOMFÖR FYRA NEDSLAG

• Vi kommer att följa upp projektet på individ- och 
organisationsnivå:

• Kombination av kvantitativ och kvalitativ 
uppföljning (enkät, intervjuer och 
dokumentstudier)

• Utvärderingen är uppdelad på fyra nedslag:

• en uppstartsfas 

• två halvtidsavstämningar 

• en slututvärdering av projektet. 
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Återföring

Löpande processtöd

ÅterföringÅterföring

Uppstartsfas Halvtidsavstämningar Slututvärdering



FAS 1: UPPSTARTSFAS HÖSTEN 2020

• Urval av aktiviteter:

• Stöd i arbetet med problemanalys (workshop)

• Utveckling av förändringsteorier i dialog med projektet (workshop)

• Framtagande av uppföljningssystem för projektets målgrupp (enkät)

• Nulägesanalys (fokusgrupper)



FAS 2: UPPFÖLJNINGAR VÅREN OCH HÖSTEN 2021

• Urval av aktiviteter:

• Kombination av kvantitativ och kvalitativ uppföljning

• Utvärdering av kompetensutvecklingsinsatser för projektmedarbetare (enkät)

• Analys av data från individuppföljning (enkät)

• Samtal om projektets genomförande, resultat och förutsättningar för implementering 
(intervjuer)

• Analys av intern uppföljning (dokumentstudier)



FAS 3: SLUTUTVÄRDERING VÅREN 2022

• Urval av aktiviteter:

• Utvärdering av projektets samlade genomförande, resultat och måluppfyllelse 

• Kombination av kvantitativ och kvalitativ uppföljning

• Utvärdering av kompetensutvecklingsinsatser för projektmedarbetare (enkät)

• Analys av data från individuppföljning (enkät)

• Samtal om projektets genomförande, resultat och måluppfyllelse (intervjuer)

• Analys av intern uppföljning (dokumentstudier)



2. Projektets 
förändringsteorier



UtfallAktiviteter Resultat Kortsiktiga effekter Långsiktiga effekter Nivå

FÖRÄNDRINGSTEORI UTBILDNINGSSPÅR 1

Aktivitetsmål: 218 kvinnor och 
159 män har deltagit i 

utbildningsinsatser inom 
utbildningsspår 1-3.

Målgruppen deltar i 
orienteringskurser om arbetsliv 

och arbetsmarknad
Målgruppen får delta i normkritisk studie- och 

yrkesvägledning  

Målgruppen får delta i orienteringskurser om 
t.ex. arbetsliv och arbetsmarknad  

Målgruppen får delta i 
hälsoskola/kompetensutvecklingsinsatser 

avseende hälsa, jämställdhet, tillgänglighet och 
icke-diskriminering

Individnivå
Målgrupp 1 80 % kvinnor och 80 % män 

som deltagit i hälsoskola i 

utbildningsspår 1-3 har fått 
ökad kunskap om hälsa och 

mänskliga rättigheter.

Minskad könssegregering 
bland utrikes födda på 

arbetsmarknaden i Värmland. 

En mer inkluderande 
arbetsmarknad för utrikes 

födda i Värmland.

Fler utbildningsvägar och 
okonventionella val av 

utbildning och arbete för 
målgruppen i projektet. 

Ökad anställningsbarhet hos 
målgruppen i projektet

Ökat deltagande i utbildning 
för målgruppen i projektet.

Kortare etableringstid på 
arbetsmarknaden bland 

utrikes födda i Värmland.

Nya och effektivare metoder 
och insatser i arbetet med 

målgruppen har 
implementerats och bidragit 

till bestående 
strukturförändringar inom 

Yrkesvux Värmland.

Ökad samverkan internt i 
deltagande kommuner, 

mellan deltagande 
kommuner och mellan 

deltagande kommuner och 
arbetsgivare/branscher i 

länet.

Målgruppen får (eventuellt) göra praktik

80 % kvinnor och 80 % män 
som deltagit i utbildningsspår 

1-3 har fått ökad kunskap om 
arbetsliv, arbetsmarknad, 

utbildningsvägar och vägar
till egen försörjning.

Målgruppen deltar i normkritisk 
studie- och yrkesvägledning och 

identifierar  ett yrkesområde 
inför utbildningsspår 2

Målgruppen genomför 
(eventuellt) praktik 

Målgruppen deltar i hälsoskola

Målgruppens  individuella 
kartläggning/planering  följs upp och 

uppdateras 

Projektmedarbetare får en 
tydligare bild av deltagarens 

kompetens- och språknivå , 
deltagaren blir mer delaktig i sin 

planering och gemensamt 
identifieras anpassade insatser. 



UtfallAktiviteter Resultat Kortsiktiga effekter Långsiktiga effekter Nivå

FÖRÄNDRINGSTEORI UTBILDNINGSSPÅR 2

20 % kvinnor och 20 % män 
som slutfört  utbildning i 

utbildningsspår 2-3 har fått 
någon form av anställning.

60 % kvinnor och 60 % män 
som deltagit i utbildningsspår 

2-3 har utvecklat teoretiska
yrkeskompetenser inom valt 

yrkesområde.

80 % kvinnor och 80 % män 
som deltagit i utbildningsspår 

2-3 har fått praktisk
erfarenhet inom valt 

yrkesområde.

Aktivitetsmål: 218 kvinnor och 
159 män har deltagit i 

utbildningsinsatser inom 
utbildningsspår 1-3.

Målgruppen får delta i 
hälsoskola/kompetensutvecklingsinsatser 

avseende hälsa, jämställdhet, tillgänglighet och 
icke-diskriminering.

Målgruppen deltar i breddade 
orienterings- och 

arbetsmarknadskurser

Målgruppen får delta i orienteringskurser i 
yrkessvenska

Målgruppen får delta i yrkesinriktade 
kurser/delkurser/orienteringskurser

Målgruppen får delta i praktik eller APL

Individnivå
Målgrupp 1

80 % kvinnor och 80 % män 
som deltagit i hälsoskola i 

utbildningsspår 1-3 har fått 
ökad kunskap om hälsa och

mänskliga rättigheter

Minskad könssegregering 
bland utrikes födda på 

arbetsmarknaden i Värmland. 

En mer inkluderande 
arbetsmarknad för utrikes 

födda i Värmland.
Fler utbildningsvägar och 

okonventionella val av 

utbildning och arbete för 
målgruppen i projektet. 

Ökad anställningsbarhet hos 
målgruppen i projektet

Ökat deltagande i utbildning 
för målgruppen i projektet.

Kortare etableringstid på 
arbetsmarknaden bland 

utrikes födda i Värmland.

Nya och effektivare metoder 
och insatser i arbetet med 

målgruppen har 
implementerats och bidragit 

till bestående 
strukturförändringar inom 

Yrkesvux Värmland.

Målgruppen får  delta i normkritisk studie- och 
yrkesvägledning

Målgruppen får  sina yrkeskunskaper, 
yrkesfärdigheter & yrkeskompetenser 

validerade och erbjuds förberedande insatser

Målgruppen får delta i föreläsningar/kurser i 
arbetsmarknadskunskap

80 % kvinnor och 80 % män 
som deltagit i utbildningsspår 

1-3 har fått ökad kunskap om 
arbetsliv, arbetsmarknad, 

utbildningsvägar och vägar
till egen försörjning.

Målgruppen deltar i normkritisk 
studie- och yrkesvägledning.

Målgruppen deltar i 
yrkesinriktade kurser och 

yrkessvenska

Målgruppen genomför praktik 
och/eller APL

Målgruppen deltar i hälsoskola

Målgruppen får sin individuella 
kartläggning/planering  uppföljd/uppdaterad 

Projektmedarbetare får en 
tydligare bild av deltagarens 

kompetens- och språknivå , 
deltagaren blir mer delaktig i sin 

planering och gemensamt 
identifieras anpassade insatser. 

Målgruppen får matchning och stöd kopplat till  
sina studier och praktik-/APL-plats Målgruppen deltar i  löpande 

matchning och stöd

Ökad samverkan internt i 
deltagande kommuner, 

mellan deltagande 
kommuner och mellan 

deltagande kommuner och 
arbetsgivare/branscher i 

länet.



UtfallAktiviteter Resultat Kortsiktiga effekter Långsiktiga effekter Nivå

FÖRÄNDRINGSTEORI UTBILDNINGSSPÅR 3

20 % kvinnor och 20 % män 
som slutfört  utbildning i 

utbildningsspår 2-3 har fått 
någon form av anställning.

60 % kvinnor och 60 % män 
som deltagit i utbildningsspår 

2-3 har utvecklat teoretiska
yrkeskompetenser inom valt 

yrkesområde.

80 % kvinnor och 80 % män 
som deltagit i utbildningsspår 

2-3 har fått praktisk
erfarenhet inom valt 

yrkesområde.

Aktivitetsmål: 218 kvinnor och 
159 män har deltagit i 

utbildningsinsatser inom 
utbildningsspår 1-3.

Målgruppen får  sina yrkeskunskaper, 
yrkesfärdigheter & yrkeskompetenser 

validerade och erbjuds förberedande insatser

Målgruppen får delta i studiehandledning på 
modersmål. 

Individnivå
Målgrupp 2

80 % kvinnor och 80 % män 
som deltagit i hälsoskola i 

utbildningsspår 1-3 har fått 
ökad kunskap om hälsa och 

mänskliga rättigheter.

Minskad könssegregering 
bland utrikes födda på 

arbetsmarknaden i Värmland. 

En mer inkluderande 
arbetsmarknad för utrikes 

födda i Värmland.
Fler utbildningsvägar och 

okonventionella val av 

utbildning och arbete för 
målgruppen i projektet. 

Ökad anställningsbarhet hos 
målgruppen i projektet

Ökat deltagande i utbildning 
för målgruppen i projektet.

Kortare etableringstid på 
arbetsmarknaden bland 

utrikes födda i Värmland.

Nya och effektivare metoder 
och insatser i arbetet med 

målgruppen har 
implementerats och bidragit 

till bestående 
strukturförändringar inom 

Yrkesvux Värmland.

Målgruppen får delta i normkritisk studie- och 
yrkesvägledning 

Målgruppen  får delta i Yrkes-SFII

80 % kvinnor och 80 % män 
som deltagit i utbildningsspår 

1-3 har fått ökad kunskap om 
arbetsliv, arbetsmarknad, 

utbildningsvägar och vägar
till egen försörjning.

Målgruppen deltar i  normkritisk 
studie- och yrkesvägledning. 

Målgruppen slutför Yrkes-SFI

Målgruppen deltar i  löpande 
matchning och stöd

Målgruppen deltar i APL

Målgruppen får sin individuella 
kartläggning/planering  uppföljd/uppdaterad Projektmedarbetare får en 

tydligare bild av deltagarens 

kompetens- och språknivå , 
deltagaren blir mer delaktig i sin 

planering och gemensamt 
identifieras anpassade insatser. 

Målgruppen får delta i 
hälsoskola/kompetensutvecklingsinsatser 

avseende hälsa, jämställdhet, tillgänglighet och 
icke-diskriminering.

Målgruppen deltar i hälsoskola

Målgruppen  får delta i APL

Målgruppen får delta i föreläsningar/kurser i 
arbetsmarknadskunskap

Målgruppen får matchning och stöd kopplat till  
sina studier och praktik-/APL-plats

Målgruppen deltar i 
arbetsmarknadskurser

Målgruppen deltar i 
studiehandledning

Ökad samverkan internt i 
deltagande kommuner, 

mellan deltagande 
kommuner och mellan 

deltagande kommuner och 
arbetsgivare/branscher i 

länet.



UtfallAktiviteter Resultat Kortsiktiga effekter Långsiktiga effekter Nivå

FÖRÄNDRINGSTEORI ORGANISATIONSNIVÅ

Det finns en plan framtagen 
för övergång till nästa 

programperiod och fortsatt 
gemensamt regionalt 

utvecklingsarbete inom 
ramen för Yrkesvux Värmland. 

80 % av personalen upplever 
att de fått nya metoder och 

verktyg i arbetet med 
målgruppen.. 

80 % av personalen upplever 
att samverkan mellan 

relevanta aktörer i projektet 
har ökat

Kompetensutvecklingsinsatser erbjuds personal 
avseende rättighetsbaserat arbetssätt (RBA) 

med koppling till jämställdhet, tillgänglighet 
och icke-diskriminering.

En workshop anordnas under våren 2022 för 
delprojektledare, delprojektägare, 

samarbetspartners och arbetsgivare avseende 
behov och planering för fortsatt gemensamt 

utvecklingsarbete inom ramen för Yrkesvux
Värmland efter att projektet avslutats.

En uppföljnings- och 
implementeringsworkshops genomförs  i slutet 

av varje halvår i syfte att sammanfatta arbetet i 
projektet och löpande arbeta med 

implementering på regional nivå.

Organisationsnivå
Medverkande 

kommuner i 
projektet

Delprojektledarna erbjuds att delta i  
regelbundna delprojektledarträffar som bland 

annat syftar till att sprida lärdomar och främja 
samverkan

80 % av personalen upplever 
att de fått ökad kunskap inom 

områden som är viktiga i 
arbetet med målgruppen. 

Personal från projektet deltar i 
workshops

Personal från delprojekten deltar i 
regelbundna träffar

Kompetensutvecklingsinsatser och workshops 
erbjuds personal kopplat till utveckling av 

projektets utbildningsspår och aktiviteter 
(enligt förändringsteorier för utbildningsspår 1-

3)
Personal från projektet deltar i 
kompetensutvecklingsinsatser

Minskad könssegregering 
bland utrikes födda på 

arbetsmarknaden i Värmland. 

En mer inkluderande 
arbetsmarknad för utrikes 

födda i Värmland.

Kortare etableringstid på 
arbetsmarknaden bland 

utrikes födda i Värmland.

Nya och effektivare metoder 
och insatser i arbetet med 

målgruppen har 
implementerats och bidragit 

till bestående 
strukturförändringar inom 

Yrkesvux Värmland.

Regelbundna uppföljningsmöten med 
delprojekten genomförs regelbundet som 

bland annat syftar till att sprida lärdomar och 
främja samverkan

Ökad samverkan internt i 
deltagande kommuner, 

mellan deltagande 
kommuner och mellan 

deltagande kommuner och 
arbetsgivare/branscher i 

länet.



3. Nulägesanalys av 
projektet



FOKUSGRUPPER I SYFTE ATT SAMLA KUNSKAP OM LÄRDOMAR

• Fokus på lärdomar från genomförda projekt i regionen och Rambolls 
lärdomar från tidigare utvärderingsuppdrag. 

• Vad behövs för att projektet ska lyckas med sitt genomförande? 

• Gruppintervjuer med ett urval av personer som arbetar med Yrkesväg 
Värmland och som på olika vis varit involverade i andra ESF-
finansierade projekt i regionen. 
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Rambolls lärdomar för lyckade ESF-projekt:

1.
Säkerställ att projektet motiveras av utmaningar och behov 
hos målgruppen och berörda organisationer

2.
Förankra ansökan högt upp i organisationen hos deltagande 
parter

3.
Designa aktiviteter och insatser med implementering i åtanke

4.
Integrera horisontella principer redan i problemanalysen



HUVUDSAKLIGA IAKTTAGELSER FRÅN ANALYSEN

• Yrkesväg Värmland angriper utmaningar som har identifierats genom tidigare projekt. 

• Bidrar till att öka relevansen av de aktiviteter som projektet ska genomföra. 

• Förutsättningarna för genomförandet i kommunerna skiljer sig.

• Olika förutsättningar kan komma att kräva olika arbetssätt i kommunerna.

• Säkerställ att det finns en gemensam kurs för hela projektet. 

• Tydliggör hur samverkan ska bedrivas och hur målet ska uppnås.

• Se till att projektets (och kommunernas) bidrag för att stärka det regionala 
utvecklingsarbetet är tydligt.

• Ge tidigt goda förutsättningar för eventuell implementering. 

• Bedriv projektet inom ramen för ordinarie verksamhet i stället för separata sidospår.

• Forma aktiviteter och insatser på så vis att de är möjliga och realistiska att integreras i 
ordinarie verksamhet.

• Skapa ”garanter” för projektet, dvs. att de som planerar och utvecklar metoderna också är 
de som ska implementera och använda dem.



SLUTSATSER

• Det finns behov av att skapa tillfällen för erfarenhetsutbyte 

• Kommunerna har olika erfarenheter av att driva projekt och kan lära mycket av varandra. Ramboll ser ett 
behov av att organisera erfarenhetsutbyte inom bland annat förankringsfrågor, samverkan,  organisering av 
delprojekt och utformning av insatser.

• Det finns behov av att säkerställa en regional styrning och samordning 

• Förutsättningarna för genomförandet skiljer sig mellan kommunerna, samtidigt som det finns en förväntan 
hos kommunerna att projektet ska resultera i ett stärkt regionalt utvecklingsarbete. Ramboll ser därför ett 
behov av att säkerställa en regional styrning och samordning samt att tydliggöra hur samverkan ska bedrivas 
inom ramen för projektets verksamhet. 



2018-05-31

Kontaktuppgifter 
Sofie Lindqvist
Sofie.lindqvist@ramboll.com
072 – 144 54 17
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Adress- och kontaktuppgifter:
Ramboll Management Consulting AB 
Krukmakargatan 21
Box 17009
104 62 Stockholm 
Telefon 08-568 494 40 (växel)
Fax 08-568 494 44
E-post: stockholm@ramboll.com
Organisationsnummer: 556610-4724

Kontaktuppgifter 
Hanaa Filali
Hanaa.filali@ramboll.com
073-231 79 57

TACK



Orienteringskurs arbetsliv 
-ett samarbete mellan tre förvaltningar i Kristinehamns kommun

Elisabeth Vingård–Projektledare Yrkesväg Värmland

Petri Nordeman– Integrationshandläggare

Johanna Engström– SFI-lärare



• Många nyanlända saknar gymnasiebakgrund

• För få når egen försörjning under etableringen

• Begränsad kunskap om arbetsmarknaden och dess villkor 

• Oklar ohälsa 

• Behov av mer individanpassade insatser

• Utbildningsglapp 

Bakgrund/utmaningar 



• Nyanlända som saknar gymnasieexamen och/eller som inte bedöms ha tillräcklig 

yrkeserfarenhet för att matchas mot arbetsmarknaden under 

etableringsprogrammet – bedömning av Arbetsförmedlingen.

• Reguljär utbildning – i syfte att nå gymnasiekompetens. Integrationsenheten och 

Arbetsförmedlingen säkerställer att alla med utbildningsplikt ansöker. 

Utbildningsplikt



Tes:  Vi har olika kompetenser och är bra på olika saker! 

• Komvux (skolförvaltningen) kan skola

-fokus på muntlig svenska, matematik och digital kompetens

• Integrationsenheten (kommunledningsförvaltningen) kan social frågor och 

integrationsprocessen

-fördjupad samhällsorientering inriktat mot arbetsmarknaden

• Arbetsmarknadsenheten kan arbetsmarknadsfrågor

-praktik, arbetsmarknadskunskap, CV, jobbsök

Vi är bra på olika saker



• Orienteringskurs 200 VP på 50%

• Schemat följer SFI för att garantera heltid

• Vuxenutbildningen har tre dagar, Integrationsenheten två dagar

• Kursplan med 4 teman 

• Regelbundna planeringsmöten

Så organiserade vi utbildningen



Start: Introduktion, PIS-samtal

Tema 1: Arbetsmarknad, yrken – bristyrken

Tema 2: Sociala koder, jämlikhet och jämställdhet

Tema 3: Lagar, A-kassa, skatt

Tema 4: Söka jobb

Gemensam utvärdering 

20 veckor, fyra teman



” Jag tycker att kursen är bra, allt är viktigt som vi pratar om. Innan 

jag började kursen så visste jag inte vilka jobb som fanns men det vet 

jag nu. Vi har lärt oss vad som är typiskt svenskt och det är viktigt för 

att kunna förstå hur det fungerar i Sverige. Vi har lärt oss om vilka 

oskrivna regler som finns på en arbetsplats och det är viktigt att 

känna till dem för att inte sticka ut.  Vi har pratat om arbetsmiljö och 

i Sverige så finns det en lag om det. Vi kan känna oss trygga på 

arbetet och det är bra.”

Reflektion från elev



• Kontinuitet, svårt att förutse antal elever

• Utbildningskedjan – fortsatt visst glapp av utbildningar/insatser mellan 

orienteringskurs och ex YrkesSFI

• Integrering av SFI med övriga studier, ex orienteringskurs

• Se över möjligheten att utvidga målgruppen för orienteringskurser

Fortsatta utmaningar



Elisabeth Vingård, 0550-87470

elisabeth.vingard@kristinehamn.se

Johanna Engström, 0550-88225

johanna.engstrom@kristinehamn.se

Petri Nordeman, 0550-88614

petri.nordeman@kristinehamn.se

Kontaktuppgifter

mailto:elisabeth.vingard@kristinehamn.se
mailto:johanna.engstrom@kristinehamn.se
mailto:petri.nordeman@kristinehamn.se


”NU ÄR MITT HUVUD I 

KLASSRUMMET”

ELEVER OCH ARBETSGIVARE BERÄTTAR OM SINA 

ERFARENHETER AV UTBILDNINGAR I SPÅR 2 OCH 3

KICK-OFF YRKESVÄG VÄRMLAND 2020-12-09

http://www.karlstad.se/
http://www.karlstad.se/


JOBBSPÅR – SAMVERKAN MED ARBETSGIVARE OCH DUA

http://www.karlstad.se/
https://www.youtube.com/watch?v=2NsFECgh5wE&feature=youtu.be


YRKES-SFI – INTEGRERAD SPRÅK- OCH YRKESUTBILDNING

http://www.karlstad.se/


YRKES-SFI KOCK: RÖSTER FRÅN ELEVER OCH LÄRARE

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=JYV3FXFOWEg&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Hm1Ehr24exo&feature=youtu.be

https://youtu.be/JYV3FXFOWEg
https://youtu.be/Hm1Ehr24exo


JOWAN FICK JOBB PÅ MOELVEN 
”Det känns väldigt bra. Jag är lite trött

nu bara eftersom jag jobbar heltid och

studerar samtidigt. Men jag har kanske

fast jobb efter utbildningen. Det är bra för

mig. Jag rekommenderar yrkes-sfi till alla

mina vänner”.

Jowan Hassan - Anställd på Moelven i Skåre

"APL är ett bra sätt för en person att lära

känna oss och förstå vad jobbet i

träindustrin innebär. Vi har rekryterat från

skolan tidigare. Vi letar efter personer med

engagemang och motivation som kan

jobba. Språket är viktigt i vårt jobb och det

märks att Jowan kan yrkesspråket".

Joe Blocher - Chef på Moelven i Skåre



MUSTAFA LÄRDE SIG 

SVENSKA PÅ YRKES-SFI

Mustafa Badem utbildar sig till Fastighetsskötare

på yrkes-SFI. Hans lärare Ronny Vikström

(Nobelgymnasiet) och Kerstin Larsson (Tingvalla

SFI) arbetar tillsammans med planering och

undervisning för att integrera yrkeskurserna med

kurser i SFI och svenska grund.

Mustafa började utbildningen i januari 2020, han

hade då varit i Sverige ca. 6 månader. I juni

2021 är han klar med sin utbildning och redo för

arbetsmarknaden.



SAMVERKAN - FOKUS FRAMÅT

• Skapa möjligheter för elever som inte gör 

progression inom SFI. Erbjuda ex. Praktisk SFI.

• Skapa integrerade insatser hos IFA och VUX.

• Skapa utbildningsinsatser för fler elever än de som 

omfattas av utbildningsplikt.

• Utveckla innehåll och upplägg för 

orienteringskurser.

• Tillsammans skapa ett koncept och en metod för 

utbildning i utbildningsspår 1 och 2. Utveckla en 

grundstruktur och organisation inom de befintliga 

verksamheterna som kan fortgå efter projektets 

slut.

• Utveckla handledarutbildning och stöttning till 

arbetsgivare som tar emot elever med begränsade 

språkkunskaper.

• Utveckla metodstöd för arbetsgivare som ska 

arbeta med målgruppen.



Malin Rådman

Enhetschef Jobbcenter

054-540 53 83

malin.radman@karlstad.se

Maria Edvardsson

Samordnare yrkes-SFI

054-540 13 77

maria.edvardsson@karlstad.se

http://www.karlstad.se/
http://www.karlstad.se/


Hur tänker styrgruppsmedlemmarna?

• Marcus Wihk, enhetschef Social Hållbarhet, Länsstyrelsen i 
Värmland

• Sanna, Bertilsson, AME-chef, Säffle kommun

• Steve Norman, rektor, Beställarenheten, Vuxenutbildningen, 
Karlstads kommun 



Klassrumsundervisningen är DÖD!

• Sofie Wiklund, vuxenutbildningschef Falu kommun

• Ylva Ljungqvist, utvecklare, Vuxenutbildningen, Falu 
kommun



Alla vägar leder till Rom….. 



I Falun leder alla vägar till arbete…









Vuxenutbildningens uppdrag 

Vuxenutbildningens uppdrag är att bidra till Faluns 
kompetensförsörjning på kort, mellan och lång sikt 
genom studier som resulterar i arbete utifrån 
individens förutsättningar och arbetsmarknadens 
behov i såväl centralorten som i övriga 
kommundelar. 



Vår gymnasiala vuxenutbildning, SFI och svenska 
som andraspråk är auktoriserat. Det innebär att 
flera aktörer som uppfyller kommunens villkor 
verkar parallellt med varandra och att eleven gör 
ett skolval. 



Dalarnas största gymnasiala vuxenutbildning

- 22 yrkesutbildningar

Anläggningsmaskinförare
Buss/lastbil
Snickare husbyggnad
CNC
Svets

Automationstekniker
Begränsad behörighet el
Industrielektriker
Installationselektriker
Larm- och säkerhetstekniker
Spetsutbildning larm och säkerhet

BageriBilskadereparatör
Fordonslackerare
Personbilsmekaniker

Barnskötare/elevassistentFritid och 
friskvård

Programmering FrisörLokalvård SFI
Ekonomiassistent

Dag

DistansDag

Målare
Plåtslagare

Lärling Dag

Dag

Distans Lärling Dag
Distans

Dag

Vård och omsorg

Lärling

Distans

Kock/servitör

Lärling

Yrkesakademin
(erbjuder yrkesutbildning 
med grundläggande svenska
som andraspråk)

Lugnetgymnasiet

Infokomp

Mat by Märta
AlphaCE KUI

Frisörcentrum

SVOK
(erbjuder yrkesutbildning 
med grundläggande 
svenska
som andraspråk)

Teknikutbildarna

Validering

Validering

Institutet af
Lärande



Gymnasial nivå: Allmänna ämnen

Allmänna ämnen med nationellt prov Allmänna ämnen utan nationellt 
prov

Dag Distans

SVOK Hermods
Jensen

Infokomp
NTI

Dag Distans

SVOK



Prova på/yrkesförberedande orienteringskurser för den som är kortutbildad 

Bygg

Industri

Barn och 

lek

Handel

Service
Fordon

Annat:

Övrigt som 

skapas 

utifrån 

behov

RestaurangLokalvård
Vård och 

omsorg

Skapas utifrån individens förutsättning och arbetsgivarens behov. Varierar i omfattning, kombineras eller integreras med 

SFI, svenska som andraspråk grundläggande nivå, studiehandledning på modersmål. 



Vuxenutbildningen i Falun – organisation

Rektor
grundläggande 
vuxenutbildning och 
särskild utbildning för 
vuxna

Pedagoger

Specialpedagoger

Rektor 
Vägledningscentrum

Studie- och yrkesvägledning

Behandlingspedagog

Administratörer 

Rektor auktoriserade 

utbildningar

14 aktörer 

Vuxenutbildningschef: Utvecklingsfrågor, strategiska frågor, ekonomiskt ansvar, 

övergripande arbetsmiljöansvar.
Stab: 

3 st utvecklingsledare/kompetenslots

2 st kvalificerade handläggare  



• Vi söker upp  potentiella elever – vi väntar inte på att de ska söka upp oss.

• Vi jobbar med tidiga insatser.

• Vi följer upp alla – och släpper ingen.

• Vi jobbar utifrån individens förutsättningar och arbetsgivarnas behov.



Vi gör fel, lär oss av dem och utvecklar ständigt, men idag kommer vi att 
fokusera på våra styrkor….

En av dem är att vi har ett tydligt fokus mot arbete. 

Yrkeskunskaper ska gå som en röd tråd genom vår 

utbildningskedja som förflyttar personer från arbetslöshet till 

utbildning till jobb. 



Vi gör det här för att…. 



År 2030 ska 15 000 färre i arbetsför 

ålder försörja 10 000 fler som är 

över 85 år i Dalarna. 



6000 personer behöver nyrekryteras och 

ersättningsrekryteras årligen i Dalarna.



2250 individer i Falun står utan arbete samtidigt som våra 

15 största arbetsgivare har svårt att hitta arbetskraft…





Sverige har inte råd att vänta…

Så…..



You only have three choices: 
Give up,

give in
or

give it all you´ve got 





Uppdrag, mål 2020, strategier 
och ansvarsområden

Vuxenutbildningen i Falun 

Sofie Wiklund, vuxenutbildningschef, 
sofie.viklund@falun.se, 023-87259

mailto:sofie.viklund@falun.se


Vuxenutbildningen 
i en kontext

• Vuxenutbildningen en central roll i 
kompetensförsörjningen enligt Svenskt 
Näringsliv, Sveriges kommuner och regioner, 
regering samt oppositionspartier. 

• De som går ut årligen från gymnasiet räcker på 
långa vägar inte till för att tillgodose 
kompetensförsörjningen. 



Det akuta kompetens-
försörjningsbehovet
• Cirka 70 procent av Sveriges arbetsgivare har svårt att hitta arbetskraft.

• I Falun har de 15 största arbetsgivarna svårt att hitta arbetskraft.

• 6 000 rekryteringar om året behöver göras i Dalarna fram till cirka år 2030. 
Detta inkluderar både ersättningsrekryteringar och nyrekryteringar. 

• År 2030 ska 15 000 färre i arbetsför ålder försörja 10 000 fler som är över 85 år i 
Dalarna.

• Även om Sverige går in i en ekonomisk avmattning och/eller lågkonjunktur så 
kommer det akuta kompetensförsörjningsbehovet att kvarstå fram till år 2030. 

• Behoven i välfärden är akuta och påverkas inte av lågkonjunktur eller av 
ekonomisk avmattning. 

• Det akuta kompetensförsörjningsbehovet berör alla branscher och yrken, utom 
journalister och biologer. 

• I Faluns arbetskraftsreserv finns cirka 2 600 personer, dvs personer som inte 
arbetar och är inskrivna på Arbetsförmedlingen, hos socialtjänsten eller hos 
Försäkringskassan. 

• Det här läget är akut: i modern tid har Sverige inte varit med om något liknande. 
Därför kräver läget nya lösningar. 



Det akuta kompetens-
försörjningsläget, forts 

• För varje år har antalet inrikes födda i arbetsför ålder minskat 
i hela Sverige och som mest med nästan 30 000 personer år 
2013.

• Åren 2018 – 2025 har Sverige ett minimalt tillskott på 16 000 
personer – sammanlagt under alla år. 

• Behovet av ersättningsrekryteringar för dem som går i 
pension under de aktuella åren varierar mellan 70 000 och 
drygt 100 000 personer varje år.

• Utrikesfödda har stått för och står för det tillskott som 
Sveriges arbetsmarknad absolut behöver för att bibehålla 
antalet arbetade timmar. 

Källa: Svamac



Det akuta kompetens-
försörjningsbehovet, forts 

• Personer med endast förgymnasial utbildning är överrepresenterade 
bland arbetslösa och i hushåll med försörjningsstöd. De har också en 
markant lägre sysselsättningsgrad än personer med gymnasieutbildning 
eller eftergymnasial utbildning. Bland utrikes födda når 
sysselsättningsgraden knappt över 40 procent.

• I Falun är det drygt 2 000 personer mellan 20 och 55 år som saknar 
gymnasiebehörighet. I Falun var 510 av dessa arbetslösa i oktober 2019.

Källa: Svamac



Fem statliga utredningar om 
vuxenutbildningens framtid 

• Komvuxutredningen – till riksdagen i mars.

• Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för 
elever med svenska som andraspråk – KLIVA.

• Arbetsmarknadsutredningen.

• Planering och dimensionering av 
gymnasieskolan.

• Betygsutredningen. 





Tydlig 
kommunpolitisk
inriktning  

• Tydligt politiskt uppdrag att leda mot arbete.

• Minska försörjningsstödet. 

• Individen ska ut på en arbetsplats. 



Till nytta för 
Faluborna

Enkla att 
samarbeta 

med



Kärnvärden i vår organisation 
I vår organisation beskriver vi oss med orden trygghet, engagemang, möjligheter. Allt vi säger och gör ska utgå från och andas 
dessa värdeord. 

Engagemang 

Hos oss erbjuder vi utvecklande och meningsfulla arbeten som engagerar. Vi trivs på jobbet och är delaktiga i och kan påverka
det som händer. Arbetsglädje och handlingskraft kännetecknar oss. Våra medarbetare är driftiga, ansvarskännande och gör sitt 
bästa för Faluborna. 

Möjligheter

Inom Falu kommun finns ett stort antal yrkesgrupper och en bred kompetens. Här kan man både bredda sig och specialisera sig 
inom olika områden. Det finns möjligheter till personlig och yrkes-mässig utveckling. Vi har flexibla arbetstider som gör att 
arbete och fritid kan kombineras på ett bra sätt. 

Trygghet 

Falu kommun är en stor och stabil arbetsgivare som står för arbetsrättslig trygghet, det är ordning och reda. Vi har högt i t ak,
man kan säga vad man tycker. Här finns stöd och kunnande för att utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. 



Agenda 2030 och de globala målen 

• De kommunala målen utgår från Agenda 2030. 

• Ingen stridighet mellan kommunala och statliga mål. 



Den kommunala styrkedjan 

• Kommunfullmäktige

• Kommunstyrelsen

• Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

• Kommunstyrelseförvaltningen

• Sektor Arbetsmarknad, integration och kompetens 

• Vuxenutbildningen övergripande nivå 

• Respektive verksamhet inom vuxenutbildningen 



Vuxenutbildningen i Falun – organisation

Rektor
grundläggande 
vuxenutbildning och 
särskild utbildning för 
vuxna

Pedagoger

Specialpedagoger

Rektor 
Vägledningscentrum

Studie- och yrkesvägledning

Behandlingspedagog

Administratörer 

Rektor auktoriserade 

utbildningar

14 aktörer 

Vuxenutbildningschef: Utvecklingsfrågor, strategiska frågor, ekonomiskt ansvar, 

övergripande arbetsmiljöansvar.
Stab: 

3 st utvecklingsledare/kompetenslots

2 st kvalificerade handläggare  





Falu kommuns 16 strategiska resultatmål 

9. Falun är en jämlik och tillgänglig kommun fri från 
diskriminering

10. Falu kommun är en trygg och säker kommun med 
ett aktivt socialt och brottsförebyggande arbete

11. Falu kommun tar sitt klimatansvar på allvar och 
prioriterar åtgärder mot klimatförändringarna

12. Falu kommun har goda kommunikationer och en 
framtidssäkrad infrastruktur

13. Falu kommun bjuder in till medborgardialoger vid 
viktiga förändringar som påverkar faluborna i 
vardagen

14. Falu kommun är en föregångare i att använda ny 
teknik och innovativa metoder till nytta för 
faluborna

15. Falu kommun använder sina resurser smart och 
har en sund ekonomisk utveckling

16. Falu kommun är en attraktiv arbetsgivare som 
lockar och behåller kompetens inom alla 
områden

1. Falu kommun sätter människan och individens 
behov i centrum

2. Falu kommun skapar förutsättningar för varje 
individs oberoende och möjlighet till egen 
försörjning

3. Falun är en attraktiv boendekommun som präglas 
av goda livsmiljöer

4. Falu kommun har en levande landsbygd och god 
samhällsservice även på landsbygden

5. Falu kommuns skolor håller en hög och likvärdig 
kvalitet

6. Falu kommun har ett växande näringsliv och ett 
attraktivt företagsklimat

7. Falu kommun välkomnar privata, ideella och 
lokala aktörer på samhällsarenan

8. Falun är ett uppskattat och växande besöksmål 
känt för sitt breda och högkvalitativa utbud inom 
idrott, kultur och evenemang



Arbetsmarknad, integration och kompetens 
vision och uppdrag
Vision:
Vi ger varje människa möjlighet att skapa sin egen framtid.

Uppdrag: 
Vi skapar förutsättningar för individen att komma till egen försörjning 
genom studier och/eller arbete. 



Vuxenutbildningens uppdrag 

Vuxenutbildningens uppdrag är att bidra till Faluns 
kompetensförsörjning på kort, mellan och lång sikt 
genom studier som resulterar i arbete utifrån 
individens förutsättningar och arbetsmarknadens 
behov i såväl centralorten som i övriga 
kommundelar. 



Vuxenutbildningen i Faluns övergripande mål 2020

• Minska antalet i arbetskraftsreserven. 

• Korta arbetskraftsreservens väg till arbete. 

• Bidra till det privata näringslivets kompetensförsörjningsbehov 
på kort, mellan och lång sikt. 

• Bidra till Falu kommuns interna kompetensförsörjning.



Sektor AIK - Resultatmål nr 2
Mål – indikatorer - aktiviteter

2. Falu kommun skapar 
förutsättningar för varje 
individs oberoende och 
möjlighet till egen 
försörjning

Indikator

Minska antalet kortutbildade i 
arbetskraftsreserven

Korta ledtider för individer i 
AIK´s insatser

Få fler med ekonomiskt bistånd i 
studier eller arbete tillsammans med 
socialtjänsten. 

Minska antalet ungdomar som behöver 
insatsen KAA görs tillsammans med barn 
och utbildningsförvaltningen

Falu 
kommuns 

Vision

Resultatmål
Övergripande 
Verksamhetsmål

* Antal förflyttningar
* Kartläggning (Accorda o Alvis)

Tvärsektoriella 
verksamhetsmål

Mål = Vad vill vi

Indikator = Hur vet vi att vi når dit? 

Aktivitet = Vad vi gör för att nå dit

Globala mål

Indikator

• Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (N31814)
• Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat 

försörjningsstöd (U31462)
• Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 

90 dagar) (N00973)
• Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt 

beteendestörningar (N74811)
• Långtidsarbetslöshet 25-64 år (N00955)
• Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar (N02906)
• Elever i ÅK 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun (N15428)
• Elever på SFI som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år 

tidigare (N18409)

Indikator

* Tid i insats
*
*

Indikator

* Antal personer med försörjningsstöd 
(se tidigare indikatorer)
*
*

* Hur många ungdomar i KAA
*
*

Indikator

4.4                 8.5, 8.6        10.1, 10.2

Vuxenutbildningens 
mål 

Korta arbets-
kraftsreservens
väg till arbete 

Minska antalet i 
arbetskraftsreserven



Indikatorer
• Antalet från Arbetsförmedlingen samt antalet från socialtjänsten som för första gången kartläggs 

genom Handslaget. 

• Antalet kortutbildade, dvs de som under året fullgjort en yrkesutbildning eller gymnasieexamen.

• Antalet kortutbildade, dvs de som under året fullgjort en yrkesutbildning eller en 
gymnasieexamen uppdelat på AF och försörjningsstöd utifrån Handslaget.

• Antalet som förflyttas i utbildningskedjan kopplat till Handslaget och yrkesförberedande 
utbildning med integrerad SFI samt vilken typ av aktivitet. 

• Antalet till arbete genom jobbspår.

• Antalet valideringar. 



Indikatorer, forts 

Antalet som går till arbete efter 0,3 och 6 mån efter avslutad yrkesutbildning. 

Uppdelat på: antalet som går tillsvidare-, visstids- och timanställning alt annan sysselsättning uppdelat på 
studier/sjukskrivning/arbetssökande. 

Följande är också uppdelat på: 

• hos privata arbetsgivare i Falu kommun

• hos privata arbetsgivare i landet

• hos arbetsgivaren Falu kommun

• hos annan offentlig arbetsgivare i Falu kommun (kan vara myndighet, region etc) och

• hos offentliga arbetsgivare i landet.

• Ovan nämnda uppdelat på inom för yrkesutbildningen relevant bransch och annan bransch. 



Indikatorer, forts 

• Snabbare genomströmning yrkesförberedande utbildning och SFI, dvs 
antalet månader per SFI-nivå i snitt jämfört med 2018 och 2017 samt 
nationell jämförelse. 

• Andelen inskrivna i studier hos vuxenutbildningen i etableringen. 

• Ledtiderna : inskrivning/kartläggning/aktivitet/utflöde

Tiden från jobbspårsrekryteringsträff till start av jobbspår. 

Tiden från SFI-anmälan till aktivitet.

Tiden från Handslag till aktivitet. 



Indikatorer, forts 

• Minskning av antalet individer som uppbär försörjningsstöd 

• Minskning av antalet  hushåll som uppbär försörjningsstöd. 

• Minskade kostnader för försörjningsstöd. 

• Antalet som gått till studier efter avslutad etablering.

• Antalet som gått till arbete efter avslutad etablering.



Önskvärda indikatorer som ej går att följa upp 

• Antalet som går till reguljär yrkesutbildning och vars ersättning från 
AF eller socialtjänst upphör.

• Grundläggande behörighet till högskolan. 



Handslaget

• Ett Handslag är enbart de som kommer till vuxenutbildningen för 
första gången.

• Behöver de en ny vägledning mellan, dvs en förflyttning, så är det 
vägledning och räknas separat om denna vägledning sker i ett 
Handslag.

• Vägledning kopplad till SFI-anmälan räknas i en egen kö. 

• Däremot kan det vara så att en person i Handslaget ska gå 
yrkesförberednade emd integrerad SFI (t.ex. kommer från 
försörjingsstöd, har ej SFI), då räknas man så klart in i Handslaget. 



Yrkesförberedande utbildning med SFI och 
jobbspår
• Yrkesförberedande utbildning med integrerad SFI räknas inte in i 

Handslag. Det räknas som en separat statistik.

• Jobbspår räknas inte in i Handslag. Men det kan dock vara så att det 
är första gången man kommer i kontakt med vuxenutbildningen. Då 
ska det räknas som vår uppsökande verksamhet och in som en del av 
indiaktor. 

• Säkerställa att vi får in avslutsdatum på etablering samt kan ta reda på 
ev. förlägning. 



Sektor AIK - Resultatmål nr 7
Mål – indikatorer - aktiviteter

Främja civilsamhällets 
deltagande i AIKs arbete

Resultatmål

7. Falu kommun välkomnar 
privata, ideella och lokala 
aktörer  på samhällsarenan

* Antal IOP (Ideellt offentligt partnerskap)
*
*

Öka antalet jobbmatchade till 
privata näringsliv tillsammans 
med Näringslivskontoret

Övergripande 
Verksamhetsmål

Tvärsektoriella 
verksamhetsmål

Mål = Vad vill vi

Indikator = Hur vet vi att vi når dit? 

Aktivitet = Vad vi gör för att nå dit

Globala mål

Falu 
kommuns 

Vision

Indikator

*
*
*

Indikator
* ?
*
*

Indikator

Vuxenutbildningens 
mål 

Bidra till det privata 
näringslivets 
kompetensförsörjningsbehov 
på kort och mellan sikt. 



Indikatorer 

• 8 jobbspår som speglar det lokala kompetensförsörjningsbehovet, 
varav 100 procent av startande individer får arbete. 
Detta mäts också uppdelat på AF och försörjningsstöd. 0,3 och 6 
månader efter avslutat jobbspår. 

• Antalet individer som får arbete hos privata arbetsgivare i Falun 
genom vuxenutbildningens yrkesutbildningar 0,3 och 6 månader efter 
avslutad utbildning. 

• Breddning av yrkesutbildningsutbudet och/eller breddning inom 
yrkesutbildning utifrån arbetsgivarnas behov. 



Sektor AIK - Resultatmål nr 16
Mål – indikatorer - aktiviteter

Tvärsektoriella 
verksamhetsmål

• Medarbetarengageman (HME), egen undersökning via SKL
• Sjukfrånvaro kommunalt anställda (N00090)
• Medarbetare som har många frånvarotillfällen under de 

senaste 12 månaderna (6 eller fler), egen uppföljning
• Index över attraktiva arbetsvillkor (Skandinaviska 

nyckeltalsinstitutet) 
• Lönegap median kvinnor-median män anställda av kommunen
• Könsfördelning hos samtliga chefer, (egen uppföljning)
• Könsfördelning hos chefer om leder chefer
• Könsfördelning hos chefer som leder medarbetare

Resultatmål

16. Falu kommun är en 
attraktiv arbetsgivare som 
lockar och behåller 
kompetens inom alla 
områden

* ? 
*
*

Stöd till arbetsgivaren Falu kommun 
tillsammans med HR/Sektor 
Ledningsstöd

Öka kunskapen om hederskultur inom Falu 
kommun där BUF prioriteras och målet sätt i 
dialog med BUF. Politiker kan också vara en 
prioriterad grupp

Mål = Vad vill vi

Indikator = Hur vet vi att vi når dit? 

Aktivitet = Vad vi gör för att nå dit

Globala mål

Falu 
kommuns 

Vision

Indikator

Indikator

* Antalet utbildningstillfällen
*
*

Indikator

Vuxenutbildningens 
mål 

Bidra till Falu 
kommuns interna 
kompetensförsörjning

Övergripande 
Verksamhetsmål



Indikatorer 

• 2 jobbspår som speglar arbetsgivaren Falu kommuns behov, varav 100 
procent av startande individer får arbete. 
Detta mäts också uppdelat på AF och försörjningsstöd. 0,3 och 6 månader 
efter avslutat jobbspår. 

• Antalet individer från yrkesförberedande utbildningar som får praktik hos 
kommunen.

• Antalet APL-platser i kommunen inom ramen för de gymnasiala 
yrkesutbildningarna.

• Antalet individer som får arbete hos Falu kommnun genom 
vuxenutbildningens yrkesutbildningar 0,3 och 6 månader efter avslutad 
utbildning. 

• Antalet individer från  lärlingsprogrammet på särskild utbildning för vuxna  
som får lärlingsplats/anställning  hos Falu kommun. 



Strategier 
för att 
uppnå 
målen

Grunden för vårt arbete: Insatser och utbildningar skapas utifrån
arbetsgivares behov eller utifrån individens behov

Strategier:

Yrke först, språk sen

Tidiga insatser och byggande av utbildningskedjor

Uppsökande verksamhet

Paketering av utbildning 

Kontinuerlig vägledning och uppföljning



Yrke först, 
språk sen

Yrkesförberedande utbildning från dag 1 för 
nyanlända samt inrikesfödda svenskar som står 
långt från arbetsmarknaden. Språket integreras i 
den förberedande yrkesutbildningen. 



Utbildningskedjor

1. Yrkesorienteringskurs och ämnen på grundläggande nivå 
som integreras med SFI. 
Alt. validering i kombination med SFI. 
Alt. validering. 
Alt. yrkesorienterande kurs ihop med grundläggande ämnen. 

2. Yrkesutbildning på gymnasial nivå med eller utan integrerad 
svenska som andraspråk på grundläggande nivå. 
Alt validering.  
Alt gymnasieexamen. 
Alt jobbspår. 
Alt. Högskolestudier.

3. Arbete 

Individens steg 1 kan vara steg 1 eller 2. 

Foto: Sveriges Radio Dalarna 



Utbildningskedjor, 
forts 

• Individens väg till arbete är tydlig genom hela 
utbildningskedjan genom att alla involverade 
arbetar utifrån individens individuella studieplan 
med tillhörande handlingsplan.



Uppsökande 
verksamhet

• Handslaget

• Handslaget har enbart nya personer som ej 
kommit i kontakt med oss tidigare.

• Handslaget kan också ske mellan insatser. Men 
då räknas det inte som uppsökande verksamhet. 
Detta måste därför särskiljas i statistiken. 



Kontinuerlig 
uppföljning 
och 
vägledning

• Före, under och mellan utbildningsinsatser. 

• Vägledning inför nästa steg ska ske innan 
pågående insats är avslutad.

• Individens väg till arbete är tydlig genom hela 
utbildningskedjan genom att alla involverade 
arbetar utifrån individens individuella studieplan 
med tillhörande handlingsplan.

• Varje pedagog och övrig involverad personal ska 
ha kännedom om individens mål och 
kontinuerligt arbeta för bygga på individens 
styrkor, så att individen uppnår målen. 



Paketering

• Paketering av utbildning för att korta vägen till arbete.

• När individen ser den konkreta kopplingen mellan olika 
ämnen kopplat till deras individuella mål, förbättras 
lärandet. 

• Grundläggande ämnen och yrkesförberedande utbildning 
är en variant av paketering.

• Yrkesförberedande utbildning med integrerad SFI i 
kombination med grundläggande ämnen och SO är 
ytterligare en variant av paketering.

• Yrkesutbildning med gymnasieexamen är en variant av 
paketering.

• SFI på arbetsplatsen kan vara ytterligare en variant av 
paketering. 



Rekrytering

• Handslaget  
• Öppna Ytan – vägledningscentrum

• Falun.se/vux

Matchning

• Antagning

• Individuell studieplan med tillhörande handlingsplan 

• Nivåtester

Utveckling

• Yrkesförberedande utbildning med integrerad SFI 

• Grundläggande vuxenutbildning 

• Särskild utbildning för vuxna

• Yrkesutbildning gymnasienivå

• Gymnasial vuxenutbildning 

• Validering/prövning

• Jobbspår

• Orienteringskurser 
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ARBETE

Individens resa genom vuxenutbildningen 



Övergripande processer för arbetsgivaren 

• Kompetensförsörjningsbehovsinventering 

• Matchning

• Utveckling 



GÖR 

TRO 

VÅGA

Vuxenutbildningens förhållningssätt för att 
uppfylla uppdrag och mål. 



Hur kan vi prata om integrationens problem 
och möjligheter?

Navid Modiri



Stärkt regional samverkan kring 

yrkesutbildning för utrikes födda

www.lansstyrelsen.se/varmland/yrkesvagvarmland

www.facebook.com/yrkesvagvarmland

Marie Andersson

Projektkoordinator Yrkesväg Värmland

E-post: marie.m.andersson@lansstyrelsen.se

Tel: 010-2247317

Sofia Olsson

Integrationsutvecklare

E-post: sofia.olsson@lansstyrelsen.se

Tel: 010-2247341

Nour Aghy

Integrationsutvecklare

E-post: nour.aghy@lansstyrelsen.se

Tel: 010-2247348

TACK för idag!
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