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Sammanfattning
Slutsatser
Kunskapsunderlag
Kartlaggningar och analyser som belyser utrikes foddas delaktighet i arbetslivet,
utbildningsniva och annan erfarenhet utgor ett viktigt underlag i planering av insatser for att
starka kompetensforsorjnings-arbetet i regioner. Flera av de genomforda analyserna visar
tydligt att det ar gruppen utrikes fodda som ar det tillgangliga underlaget for framtida
kompetensforsorjning men det behovs insatser bland annat for att starka utbildningsniva och
matchning. Med kartlaggning och analys som underlag finns forutsattningar for dialog med
kommunernas vuxenutbildning och andra utbildningsaktorer.
I medverkande regioner, och sannolikt i hela landet, pagar eller har avslutats, ett stort antal
projekt som syftar till integration av utrikes fodda/nyanlanda kvinnor och man. Projekten har
olika finansiering, rapporterar till olika myndigheter och konkurrerar inte sallan om deltagare
och finansiering. Effekten av projekten riskerar att bli forsumbar, resultat och goda exempel
gloms bort och resurser forslosas eftersom det i regel saknas samordning av behovsanalyser,
tilldelning av resurser eller larande fran projekten.
Samordning och ledning
Det regionala kompetensforsorjningsarbetet kraver samordning, ledning och kunskap om de
regionala forutsattningarna, sa aven nar det galler att starka arbetet med att starka utrikes
fodda kvinnors och mans forutsattningar att utveckla den kompetens som behovs i naringslivet
och i offentlig verksamhet. Inom ramen for uppdraget har flera regioner tagit chansen att
utveckla och testa nya metoder att driva och verksamhet ofta i bred samverkan med
naringslivet, kommuner och Arbetsformedlingen. Det handlar till exempel om (fler finns):
- en infrastruktur (yrkeskvalifikationer, validering, utbildning) for
kompetensforsorjning i textilindustrin
- metod och undervisningsmaterial for webbaserad sfi-utbildning for utrikes fodda med
hogre utbildning
- gemensamma metoder och arbetssatt i samtliga kommuner i en region
- metod for att mota foretagens behov med ett integrationsperspektiv
Spridning och implementering
Under projektperioden har man hunnit utveckla och prova metoder, arbetssatt med mera men
implementering och spridning har, och kunde inte, ha hunnits med. En slutsats av detta ar att
projekt ar en bra metod for att utveckla nya metoder men det behovs tid, resurser och mandat
for att vardera resultaten, planera och genomfora implementering i samarbete med de
myndigheter och aktorer som berors av resultaten.
En ytterligare slutsats ar att utvecklingsarbete som beror flera politikomraden och
myndigheters ansvarsomraden behover medverkan av berorda myndigheter pa regional och
nationell niva. Detta for att sakerstalla kunskapsdelning och dialog om resultat och hur de kan
tas tillvara och spridas till fler och vid behov paverka myndigheters verksamhet och
forutsattningar. Resultat har kan vara ny kunskap, identifierade hinder, nya metoder, insikter
om forandringar som behover genomforas i regler eller tillampning.

Långsiktighet i det regionala kompetensförsörjningsarbetet
Regionerna behover fa battre forutsattningar for framforhallning och finansiering i det
regionala kompetensforsorjningsarbetet. Trots tva utlysningar, dialog med regionerna om
behov och onskemal pa inriktning i utlysningarna med syfte att sa langt mojligt ge
forutsattningar att anvanda medlen for att starka pagaende grunduppdrag inom det regionala
kompetensforsorjningsarbetet sa fick vi endast 10 ansokningar varav 2 drogs tillbaka. I samtal
med foretradare for regionerna har tva forklaringar dominerat dar den ena ar val kand. Det vill
saga att det ar svart for regionerna att hantera den mangd av mojligheter i form av utlysningar
som erbjuds dem. Personella resurser och medel for medfinansiering ar begransade och
behover prioriteras, langsiktighet och storre forutsagbarhet efterfragas. Tidsaspekten ar ocksa
viktig, det tar tid att ta stallning, forankra och fa beslut att genomfora en ansokan. Nagot som ar
viktigt inte minst for att resultat ska tas om hand och vid behov implementeras eller spridas.
Den andra forklaringen som aterkommer ar en tveksamhet om integration pa
arbetsmarknaden ar ett uppdrag for regionerna.
Slutsatsen ar att det ar viktigt att regionerna far forutsattningar att planera sin verksamhet,
bemanning och finansiering mer langsiktigt inom kompetensforsorjningsarbetet och att
eventuella kompletterande uppdrag behover utformas i dialog med regionerna och utforande
myndighet. Med det korta perspektiv som projekt ofta innebar ser vi nu att projektledare
rekryteras externt och lamnar verksamheten nar projektet ar klart. Det innebar ofta langre
startstracka och forsvarar kontinuitet och implementering om det inte kan genomforas i
langsiktigt samarbete med en etablerad aktor med eget engagemang och/eller ansvar i
fragorna.

Rekommendationer till regeringen
För att stärka integrationsperspektivet i det regionala kompetensförsörjningsarbetet
Stark resurserna till det regionala analysarbetet och finansiera utveckling och underhall av
gemensamma statistikunderlag som gar att bryta ner pa regional niva.
- Ge ett tydligt uppdrag till aktuella myndigheter att ta fram underlag for planering av
utbildningsinsatser som motsvarar regionala och lokala behov av
arbetskraft/kompetens och kunskap om utrikes foddas deltagande i arbetskraften,
utbildningsniva mm.
- Uppdraget bor ledas och samordnas av en myndighet, till exempel Tillvaxtverket.
Ge regionerna uppdrag och finansiering att kartlagga, samordna insatser och gemensamt
larande fran projekt som ska bidra till den regionala kompetensforsorjningen pa kortare och
langre sikt.
Ge regionerna mandat att utifran genomforda analyser och kartlaggningar gora bedomningar
och uttala sig om utlysningar och projektansokningar inom omradet som genomfors och
finansieras av andra myndigheter, som Svenska ESF-Radet, Arbetsformedlingen, Tillvaxtverket,
Lansstyrelserna mfl.
Stark det grundlaggande regionala kompetensforsorjningsarbetet finansiellt och ge fortsatt
uppdrag att sarskilt beakta integration, validering och utvecklingen av larcentra. Fragorna
hanger tydligt ihop och det behovs ett starkt ledarskap och samordning av aktorer och insatser
for att tillgodose regionala kompetensbehov.
Folj upp effekterna av arbetet pa regional och nationell niva over tid med syfte att fanga upp,
sprida och implementera effektiva metoder genom att starka kunskapen och identifiera och
bidra till att losa hinder pa den nationella nivan.

Utforma eventuella tillkommande uppdrag i dialog med regionerna och utforande myndighet
for att sakerstalla att det motsvarar reella behov och att resurser och intresse finns att ta emot
uppdraget i regionerna (ansoka om medel) och att arbeta for en implementering av goda
resultat.
Vid beslut om kommande uppdrag med syfte att utveckla metoder och arbetssatt (oavsett inom
vilket omrade) inkludera ett steg 2 med resurser for: vardering av resultat, arbete med
spridning och implementering dar berorda aktorer och myndigheter medverkar.
Ge relevanta myndigheter inom kompetensforsorjningsomradet uppdrag att bidra till
kunskapsutveckling, larande och implementering av metoder och arbetssatt som visar goda
resultat.
Ge myndigheter inom kompetensforsorjningsomradet uppdrag samrada med varandra och
med regioner infor planerade utlysningar som beror det regionala arbetet sa att de
kompletterar varandra, dar det ar mojligt och okar regionernas kunskap om kommande
insatser inom omradet.
Rekommendationer till regionerna
Anvand erfarenheterna och resultaten fran de har och liknande projekt for att identifiera ny
kunskap, hinder, nya metoder, insikter om forandringar som behover genomforas i regler eller
tillampning och verka gemensamt for att fa till stand de forutsattningar som behovs for ett
effektivare arbete inom kompetensforsorjningsomradet.
Dela och nyttja varandras underlag, metoder med mera for att gora egna kartlaggningar och
analyser.
Bygg vidare pa metoder, modeller och arbetssatt som utvecklats i projekten – gemensamt eller
i samverkan mellan flera regioner.
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1

Uppdraget

1.1

Bakgrund

Tillvaxtverket har fatt i uppdrag att i samverkan med aktorer med
regionalt utvecklingsansvar genomfora en satsning for starkt
integrationsperspektiv i det regionala kompetensforsorjningsarbetet.
Integrationsperspektivet ska starkas genom stod, metodutveckling och
larande till aktorer med regionalt utvecklingsansvar. I genomforandet ska
sarskild hansyn tas till hur kompetenser fran nyanlanda kvinnor kan tas
tillvara for att mota arbetslivets behov av kompetens pa kort och lang sikt.
Synergier med andra relevanta uppdrag pa omradet ska efterstravas.

1.2

Mål

Att 10-15 regioner utvecklar metoder i det regionala kompetensforsorjningsarbetet som innebar att man blir battre rustade att gora
analyser, planera utbildningsinsatser och samverka med myndigheter och
naringsliv sa att nyanlanda kvinnors (och andras) kompetenser kan tas
tillvara pa arbetsmarknaden.

1.3

Målgrupp för aktiviteterna

Regionalt utvecklingsansvariga aktorer. I andra hand:
Myndigheter och kommuner i regionerna.
Naringslivet och branschorganisationer.
Utrikes fodda/nyanlanda kvinnor och man.

1.4

Metod

Tillvaxtverket valde att fordela medel till insatser genom utlysning av
projektmedel med krav pa 50% medfinansiering i enlighet med gallande
forordning.
Tillvaxtverket valde i en forsta utlysning att samverka med uppdraget att
framja utrikes fodda kvinnors foretagande. Malet med detta var dubbelt.
Dels att underlatta for regionerna att kunna medverka i bada uppdragen
utan att behova driva tva projekt. Dels att vi ville framja ett
helhetsperspektiv pa mojligheterna att ta tillvara utrikes foddas
kompetens och formagor i det regionala tillvaxtarbetet. Regionerna
informerades innan utlysningen i samband med traffar med
kompetensforsorjningsansvariga dar de ocksa kunde lamna synpunkter pa
utlysningen.
Parallellt med detta inleddes dialog med Svenska ESF-Radet for att hitta
en modell for samverkan dar medel skulle kunna sokas for att genomfora
individinriktade insatser som komplement till det mer strukturellt
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inriktade arbetet i de av Tillvaxtverket finansierade projekten. Svenska
ESF-Radet genomforde en parallell utlysning for insatser riktade till
utrikes fodda kvinnor som vi uppmanade regionerna att anvanda sig av.
- Sex regioner ansokte om medel. En av ansokningarna fordelades
till uppdraget ”Att framja utrikes fodda kvinnors foretagande”
men aterfordes senare till detta uppdrag.
- En region atertog sin ansokan.
- Ingen region ansokte om medel fran socialfonden, troligen pa
grund av en kombination av tidsbrist och att utlysningen inte
passade alla projekts inriktning.
I december 2018 oppnade Tillvaxtverket en andra utlysning med ett nagot
bredare anslag dar projektmedel aven kunde sokas for att starka
integrationsperspektivet i regionernas arbete med fokusomradena att
utveckla larcentra, validering och regionalt yrkesvux (villkorsbeslut 2018
och aterrapporteringskrav)
- Tre regioner och ett kommunalforbund ansokte om medel.
- En region atertog sin ansokan.
For att starka erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling har
erfarenhetstraffar och aktiviteter for gemensam kunskapsutveckling
samordnats med projekt inom andra uppdrag som ocksa adresserar
kompetensforsorjning, foretagande och integration. Aven delar av
uppfoljning och utvardering har samordnats.

10

2

Slutsatser och rekommendationer

2.1
Slutsatser
Kunskapsunderlag
Kartlaggningar och analyser som belyser utrikes foddas delaktighet i
arbetslivet, utbildningsniva och annan erfarenhet utgor ett viktigt
underlag i planering av insatser for att starka kompetensforsorjningsarbetet i regioner. Flera av de genomforda analyserna visar tydligt att det
ar gruppen utrikes fodda som ar det tillgangliga underlaget for framtida
kompetensforsorjning men det behovs insatser bland annat for att starka
utbildningsniva och matchning. Med kartlaggning och analys som
underlag finns forutsattningar for dialog med kommunernas
vuxenutbildning och andra utbildningsaktorer.
I medverkande regioner, och sannolikt i hela landet, pagar eller har
avslutats, ett stort antal projekt som syftar till integration av utrikes
fodda/nyanlanda kvinnor och man. Projekten har olika finansiering,
rapporterar till olika myndigheter och konkurrerar inte sallan om
deltagare och finansiering. Effekten av projekten riskerar att bli
forsumbar, resultat och goda exempel gloms bort och resurser forslosas
eftersom det i regel saknas samordning av behovsanalyser, tilldelning av
resurser eller larande fran projekten.

Samordning och ledning
Det regionala kompetensforsorjningsarbetet kraver samordning, ledning
och kunskap om de regionala forutsattningarna, sa aven nar det galler att
starka arbetet med att starka utrikes fodda kvinnors och mans
forutsattningar att utveckla den kompetens som behovs i naringslivet och
i offentlig verksamhet. Inom ramen for uppdraget har flera regioner tagit
chansen att utveckla och testa nya metoder att driva och verksamhet ofta i
bred samverkan med naringslivet, kommuner och Arbetsformedlingen.
Det handlar till exempel om (fler finns):
- en infrastruktur (yrkeskvalifikationer, validering, utbildning) for
kompetensforsorjning i textilindustrin
- metod och undervisningsmaterial for webbaserad sfi-utbildning
for utrikes fodda med hogre utbildning
- gemensamma metoder och arbetssatt i samtliga kommuner i en
region
- metod for att mota foretagens behov med ett
integrationsperspektiv

Spridning och implementering
Under projektperioden har man hunnit utveckla och prova metoder,
arbetssatt med mera men implementering och spridning har, och kunde
inte, ha hunnits med. En slutsats av detta ar att projekt ar en bra metod for
att utveckla nya metoder men det behovs tid, resurser och mandat for att
vardera resultaten, planera och genomfora implementering i samarbete
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med de myndigheter och aktorer som berors av resultaten.
En ytterligare slutsats ar att utvecklingsarbete som beror flera
politikomraden och myndigheters ansvarsomraden behover medverkan
av berorda myndigheter pa regional och nationell niva. Detta for att
sakerstalla kunskapsdelning och dialog om resultat och hur de kan tas
tillvara och spridas till fler och vid behov paverka myndigheters
verksamhet och forutsattningar. Resultat har kan vara ny kunskap,
identifierade hinder, nya metoder, insikter om forandringar som behover
genomforas i regler eller tillampning.

Långsiktighet i det regionala kompetensförsörjningsarbetet
Regionerna behover fa battre forutsattningar for framforhallning och
finansiering i det regionala kompetensforsorjningsarbetet. Trots tva
utlysningar, dialog med regionerna om behov och onskemal pa inriktning i
utlysningarna med syfte att sa langt mojligt ge forutsattningar att anvanda
medlen for att starka pagaende grunduppdrag inom det regionala
kompetensforsorjningsarbetet sa fick vi endast 10 ansokningar varav 2
drogs tillbaka. I samtal med foretradare for regionerna har tva
forklaringar dominerat dar den ena ar val kand. Det vill saga att det ar
svart for regionerna att hantera den mangd av mojligheter i form av
utlysningar som erbjuds dem. Personella resurser och medel for
medfinansiering ar begransade och behover prioriteras, langsiktighet och
storre forutsagbarhet efterfragas. Tidsaspekten ar ocksa viktig, det tar tid
att ta stallning, forankra och fa beslut att genomfora en ansokan. Nagot
som ar viktigt inte minst for att resultat ska tas om hand och vid behov
implementeras eller spridas. Den andra forklaringen som aterkommer ar
en tveksamhet om integration pa arbetsmarknaden ar ett uppdrag for
regionerna.
Slutsatsen ar att det ar viktigt att regionerna far forutsattningar att
planera sin verksamhet, bemanning och finansiering mer langsiktigt inom
kompetensforsorjningsarbetet och att eventuella kompletterande uppdrag
behover utformas i dialog med regionerna och utforande myndighet. Med
det korta perspektiv som projekt ofta innebar ser vi nu att projektledare
rekryteras externt och lamnar verksamheten nar projektet ar klart. Det
innebar ofta langre startstracka och forsvarar kontinuitet och
implementering om det inte kan genomforas i langsiktigt samarbete med
en etablerad aktor med eget engagemang och/eller ansvar i fragorna.

2.2
Rekommendationer till regeringen
För att stärka integrationsperspektivet i det regionala
kompetensförsörjningsarbetet - långsiktigt.
Stark resurserna till det regionala analysarbetet och finansiera utveckling
och underhall av gemensamma statistikunderlag som gar att bryta ner pa
regional niva.
- Ge ett tydligt uppdrag till aktuella myndigheter att ta fram
underlag for planering av utbildningsinsatser som motsvarar
regionala och lokala behov av arbetskraft/kompetens och
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-

kunskap om utrikes foddas deltagande i arbetskraften,
utbildningsniva mm.
Uppdraget bor ledas och samordnas av en myndighet, till exempel
Tillvaxtverket.

Ge regionerna uppdrag och finansiering att kartlagga, samordna insatser
och gemensamt larande fran projekt som ska bidra till den regionala
kompetensforsorjningen pa kortare och langre sikt.
Ge regionerna mandat att utifran genomforda analyser och kartlaggningar
gora bedomningar och uttala sig om utlysningar och projektansokningar
inom omradet som genomfors och finansieras av andra myndigheter, som
Svenska ESF-Radet, Arbetsformedlingen, Tillvaxtverket, Lansstyrelserna
mfl.
Stark det grundlaggande regionala kompetensforsorjningsarbetet
finansiellt och ge fortsatt uppdrag att sarskilt beakta integration,
validering och utvecklingen av larcentra. Fragorna hanger tydligt ihop och
det behovs ett starkt ledarskap och samordning av aktorer och insatser for
att tillgodose regionala kompetensbehov.
Folj upp effekterna av arbetet pa regional och nationell niva over tid med
syfte att fanga upp, sprida och implementera effektiva metoder genom att
starka kunskapen och identifiera och bidra till att losa hinder pa den
nationella nivan.
Utforma eventuella tillkommande uppdrag i dialog med regionerna och
utforande myndighet for att sakerstalla att det motsvarar reella behov och
att resurser och intresse finns att ta emot uppdraget i regionerna (ansoka
om medel) och att arbeta for en implementering av goda resultat.
Vid beslut om kommande uppdrag med syfte att utveckla metoder och
arbetssatt (oavsett inom vilket omrade) inkludera ett steg 2 med resurser
for: vardering av resultat, arbete med spridning och implementering dar
berorda aktorer och myndigheter medverkar.
Ge relevanta myndigheter inom kompetensforsorjningsomradet uppdrag
att bidra till kunskapsutveckling, larande och implementering av metoder
och arbetssatt som visar goda resultat.
Ge myndigheter inom kompetensforsorjningsomradet uppdrag samrada
med varandra och med regioner infor planerade utlysningar som beror
det regionala arbetet sa att de kompletterar varandra, dar det ar mojligt
och okar regionernas kunskap om kommande insatser inom omradet.

2.3

Rekommendationer till regionerna

Anvand erfarenheterna och resultaten fran de har och liknande projekt for
att identifiera ny kunskap, hinder, nya metoder, insikter om forandringar

13

som behover genomforas i regler eller tillampning och verka gemensamt
for att fa till stand de forutsattningar som behovs for ett effektivare arbete
inom kompetensforsorjningsomradet.
Dela och nyttja varandras underlag, metoder med mera for att gora egna
kartlaggningar och analyser.
Bygg vidare pa metoder, modeller och arbetssatt som utvecklats i
projekten – gemensamt eller i samverkan mellan flera regioner.

Slutsatser och rekommendationer kan komma att kompletteras när
Tillväxtverket tagit del av resultatet av den lärande utvärdering som
upphandlats. Komplettering kommer att lämnas senast den 22
september 2021.
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3

Genomförande – aktiviteter och resultat

3.1

Lärande, kunskapsutveckling och projektstöd, gemensamt

Utbildning och processtöd i jämställdhet och mångfald i projekt (We
Link Sweden)
Tillvaxtverket upphandlade under 2018 utbildning och processtod for att
starka kunskapen om jamstalldhet och mangfald i projektarbete. Samtliga
projektagare fran den forsta utlysningen erbjods utbildning och
processtod. 2 projekt i uppdraget tog del av erbjudandet.
Samtliga projekt har haft mojlighet att ta del av den webbaserade
utbildningen: Processtod - Tillvaxtverket (tillvaxtverket.se)
We Link Sweden har lamnat en slutrapport fran arbetet med utbildning
och processtod. Da flertalet deltagare var projekt inom uppdraget Enklare
vagar till jobb och kompetensforsorjning, redovisas resultat och slutsatser
i den kommande slutrapporten for det uppdraget.

Kompetensresan och 8 insikter, material till stöd för projektägare
och projektfinansiärer (Antrop AB 2018-19)
Projekten deltog i arbetet med att ta fram kunskapsunderlag och utveckla
materialen 8 insikter och Kompetensresan tillsammans med ovriga
projekt. Framfor allt pa workshops i samband med Erfarenhetstraffar.
Mer information och material for nedladdning finns pa Tillvaxtverkets
webbplats.

Strategisk uppföljning för att identifiera hinder, möjligheter,
framgångsfaktorer mm.
Enklare vägar till kompetensförsörjning – strategier för
långsiktighet och mångfald. (Sweco AB, 2021)
Tillvaxtverket gav 2020 Sweco AB i uppdrag att genomfora en analys med
syfte att synliggora och underlatta implementering och spridning av de
metoder mm som Tillvaxtverket identifierat som mest effektiva och
intressanta for spridning i samtliga 4 uppdrag inom kompetensforsorjning
och integration.
Syftet med studien var att pa ett framatblickande satt identifiera
langsiktiga och skalbara former for effektiv kompetensforsorjning.
I studien framkommer inga distinkta hinder som stoppar initiativ inom
kompetensforsorjning utanfor de ordinarie strukturerna och det finns
flera former for extern finansiering.
I rapporten lamnas ett antal forslag till strategier framat. Strategierna tar
avstamp i den statliga nivan eftersom det ar dar bade resurserna finns och
besluten tas inom arbetsmarknadspolitiken. Mangfalden av utforare ar
viktig for den lokala arbetsmarknaden och for anpassningen till
arbetsgivarnas behov och forslagen syftar till att skapa forutsattningar for
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en langsiktighet i det. Rapporten innehaller inga forslag som direkt beror
genomforande av det regionala kompetensforsorjningsarbetet.

Lärande utvärdering av fyra uppdrag. (Faugert & Co 2021)
En larande utvardering upphandlades sent varen 2021 och genomforande
pagar. Slutrapport ska vara klar i mitten av september och kommer att
komplettera denna rapport.
Uppdraget syftar till att bedoma maluppfyllelse, relevans, barkraftighet
och bieffekter och dra slutsatser bade overgripande niva och pa djupet.
Utvarderingsprocessen i sig ar ocksa forvantad att bidra till larande for
utvarderingens malgrupper. Slutrapporten ska innehalla slutsatser och
rekommendationer for framtida insatser inom omradet. Tillvaxverket har
valt att hantera uppdragen i grupp i utvarderingen, flera projekt fran detta
uppdrag ingar i urvalet.

Erfarenhetsträffar med utbyte och kunskapshöjande inslag.
Samtliga projekt har deltagit i traffar for erfarenhetsutbyte som
arrangerats en gang per termin under genomforandet. Traffarna har syftat
till utbyte av erfarenheter mellan projektagare inom flera uppdrag men
utrymme har ocksa gett for erfarenhetsutbyte mellan projektagare inom
detta uppdrag.
Kunskapshojande inslag har bland annat handlat om Arbetsformedlingens
arbete med statistik, aktuella regelverk och nya insatser, kunskap om
aktuell forskning och goda exempel.
Fokus i erfarenhetsutbytet har varit att dela och utveckla metoder och
verktyg, dela erfarenheter av och losningar pa hinder och hur projektens
resultat ska kunna tas vidare.
Arbetsformedlingen har deltagit med en eller fler representanter pa
samtliga traffar for att informera, svara pa fragor och ta del av
diskussioner mm.

3.2

Projekten

Nedan finns en kortfattad sammanstallning av samtliga projekt, med
hanvisning till bilagor i form av rapporter, analyser och utvarderingar mm.
Texterna kommer huvudsakligen fran projektagarnas slutrapporter och
inskickade kunskapsrapporter, analyser och utvarderingar. Urval och
bearbetning har gjorts av handlaggare. De korta sammanstallningarna
nedan kompletteras med rapporter och utvarderingar i bilagor.
Samtliga projekt har pa olika satt varit tvungna att stalla om, digitalisera
eller helt avsta fran vissa aktiviteter pa grund av coronapandemin och
restriktionerna kring denna. Bedomningen ar att det framfor allt ar
aktiviteter som syftat till forankring och spridning av projektens resultat
och forslag som inte har kunnat genomforas i den omfattning som
planerats, men det galler inte alla projekt.
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3.3

Projekt som utvecklat och testat metoder/modeller för
integration
Region Blekinge
Namn: Kompetensintegration Blekinge
Syfte: Projektet syftade till att starka integrationsperspektivet i det
regionala kompetensforsorjningsarbetet och forbattra arbetskraftsforsorjningen pa Blekinges arbetsmarknad genom att battre tillvarata
kompetens och innovationskraft hos nyanlanda/utrikesfodda.
Budget och medfinansieringens utformning/medfinansiärer:
Sökt belopp: 6 706 758 kr
Utbetalt: 6 351 845 kr
Medfinansiering: Finansiering i tid och/eller kontanter fran: Region
Blekinge, Lansstyrelsen, Arbetsformedlingen, samtliga kommuner i
regionen och Foretagarna.
Samverkan i projektet med vilka och hur – koppling till länsstyrelse
och kommuner: Projektet har genomforts som samverkansprojekt
mellan Region Blekinge, Lansstyrelsen, Arbetsformedlingen, samtliga
kommuner i regionen och Foretagarna med Region Blekinge som
projektagare.
- Region Blekinge och Arbetsformedlingen har slutit ett avtal om
samarbete mot gemensamma.
- Region Blekinge har tillsammans med Arbetsformedlingen och
den regionala arbetsgruppen for studie- och yrkesvagledare tagit
fram ett kommunikationsmaterial om bristyrken i Blekinge.
- Projektet har i bred samverkan arbetat fram en modell for
yrkeskompetensbedomning.
Resultat – metoder/modeller, deltagande, personer i jobb,
handlingsplaner, integrerat i RUS, samverkansarenor mm:
- Kartlaggning/inventering av insatser/aktiviteter/projekt i lanet
riktade mot malgruppen ar sammanstalld. Kartlaggningen
kommer att uppdateras arligen av Region Blekinge.
- Filmer, vaglednings och studiematerial mm utifran boken Nytt
jobb i nytt land, av Ali Alabdallah har tagits fram och halls
tillgangligt.
- Ett natverk for samtliga kommuners integrationscoacher har
skapats och samarbetar kring metodutveckling och
erfarenhetsutbyte. Ett antal utbildningsdagar, strategiska
workshops och en slutkonferens har genomforts.
- Metodkit for att underlatta arbetet med att coacha arbetsgivare
inkluderat ett stort antal underlag/mallar for arbetet, till exempel:
Kompetensinventering, Sprakkontrakt, Arbetsplatsintroduktion,
Intyg arbetslivserfarenhet, Utvardering av praktik/anstallning,
Valideringskarta.
Grundbemanningen inom kompetensforsorjningsomradet pa Region
Blekinge kommer att utokas och kompetensintegration kommer vara ett
omrade som prioriteras aven efter avslutat projekt vilket ger en mojlighet
att pa djupet arbeta vidare med att sprida och vidareutveckla de lardomar
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som framkommit i projektet.
Mål och måluppfyllelse:
- Malet att oka andelen utrikes fodda kvinnor och man som
avslutats till utbildning, arbete eller foretagande har inte uppnatts.
Den okande arbetslosheten pa grund av corona-pandemin
bedoms vara en avgorande orsak da den framfor allt drabbat
malgruppen.
- Projektet har bidragit till okad samverkan mellan de medverkande
organisationerna, framst mellan Region Blekinge och
Arbetsmarknadsenheterna i kommunerna.
- Enkat visar pa ett okat behov av samverkan med Blekinges
arbetsgivare och den kommunala vuxenutbildningen och en
onskan om ytterligare forstarkt samverkan med Region Blekinge.
- Projektet har bidragit till att sprida kunskap om malgruppen och
de erbjudanden som finns riktade till den.
- Aktorer inom kompetens och integration i Blekinge har utvecklat
arbetssatt och modeller som forvantas leda till snabbare
etablering pa arbetsmarknaden av utrikes fodda.
- Planerade studier och kartlaggningar har genomforts och har
bidragit till okad kunskap, nya arbetsmetoder och starkt
samverkan.
På vilket sätt har man särskilt beaktat hur nyanlända kvinnors
kompetens kan tas till vara: Nyanlanda kvinnors forutsattningar har
belysts i och beaktats i genomforande av samtliga studier och aktiviteter.
Goda erfarenheter, metoder och resultat:
- Det systematiska samarbetet mellan samtliga kommuner och
relevanta myndigheter i regionen.
- Arbetet med att ta fram och anvanda gemensamma metoder och
underlag/mallar i arbetet med arbetsgivare och individer i
samtliga kommuner.
- Grundbemanningen inom kompetensforsorjningsomradet pa
Region Blekinge kommer att utokas och kompetensintegration
kommer vara ett omrade som prioriteras aven efter avslutat
projekt.
Lärande – regionen, Tillväxtverket, regeringen:
 Utbildning ar en viktig faktor for att gruppen ska kunna fa en
langsiktig forankring pa arbetsmarknaden.
 Arbetsformedlingens omorganisation har paverkat lanets redan
hart belastade kommuner som saknar riktade medel for att fanga
upp situationen.
 Allt storre ansvar laggs pa kommunerna och dess
arbetsmarknadsenheter. Projektet har regionen en mojlighet att
stotta kommunerna i detta arbete.
 Viktigt att infor en projektansokan pa djupet reflektera over
projektets omfattning da ett projekt pagar under en begransad tid
(vilket aven gor det sarbart for oforutsagbara handelser).
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Viktigt att noga tanka igenom formulering av mal och indikatorer
infor projektstart.
Langsiktiga forutsattningar for samverkansarbetet behovs for att
det ska bli hallbart och klara forandringar i bemanning och
styrning.

Rapporter mm:
Kartläggning/inventering av insatser/aktiviteter/projekt i länet
riktade mot målgruppen. Bilaga 1.
Kartlaggningen inkluderar aven avslutade projekt/insatser from ca 2015
och framat med syfte att ta vara pa den kunskap, kreativitet och
innovationskraft som flyktingkrisen frambringade bland lanets aktorer.
Arbetsgivares upplevda hinder och möjligheter att anställa
utomeuropeiskt födda. Bilaga 2.
Hinder och mojligheter for nyanlanda/utrikes foddas etablering pa
arbetsmarknaden i Blekinge. Rapporten baseras pa djupintervjuer med
arbetsgivare och ger kunskap om vad arbetsgivare i lanet ser for hinder
med att anstalla nyanlanda/utrikes fodda, vad som kravs for att fler ur
malgruppen skulle anstallas samt vilka behov av stod, arbetsgivarna har.

Region Skåne
Namn: Samverkan larcentrum: Webbsvenska och vagledning.
Syfte: Att stotta nyanlanda akademiker (kvinnor) med en flexibel sfi-kurs
(webbsvenska) som mestadels bedrivs pa distans. Webbsvenska och
Vagledning bestar av tre delar; webbsvenska som distanskurs, vagledning
och utveckling av larcentrum.
Budget och medfinansieringens utformning/medfinansiärer:
Sökt belopp: 2 450 000 kr
Utbetalt: 2 343 190 kr
Medfinansiering: Region Skane, Lansstyrelsen, Lunds universitet samt
kommunerna Eslov och Klippan har medfinansierat med kontant
finansiering. Malmo Universitet, Arbetsformedlingen, Lansstyrelsen,
Hogskolan i Kristianstad och kommunerna Hassleholm, Angelholm,
Trelleborg, Almhult och Svedala har medfinansierat med arbetstid.
Samverkan i projektet med vilka och hur – koppling till länsstyrelse
och kommuner: Projektet har genomforts som ett samverkansprojekt
med Region Skane som projektagare.
- Lunds universitet, utveckling av sfi-webbutbildning i svenska.
- Malmo Universitet, Hogskolan i Kristianstad, Larcentrum i 8
kommuner i regionen, YhiS (intresseorganisation for YHanordnare) och Lansstyrelsen, genomforande.
- Projektet har genomforts inom Kompetenssamverkan Skane
(KoSS).
Resultat – metoder/modeller, deltagande, personer i jobb,
handlingsplaner, integrerat i RUS, samverkansarenor mm:
- En webbutbildning i svenska som motsvarar SFI C och D, anpassad
till den aktuella deltagargruppen samt de nationella
styrdokumenten for SFI och vuxenutbildningen. Kursen
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-

genomfors pa engelska och ar byggd i kursplattformen Canvas
med en modulstruktur.
Lunds universitet kommer under hosten 2021 att erbjuda en
train-the-trainer-utbildning for Sfi-larare i skanska kommuner
med mal att implementera de goda metoderna i projektet i
ordinarie verksamhet hos kommunerna.
En film riktad till aktorer som moter utrikes fodda kvinnor, med
vagledningsinformation som hjalper kvinnorna att gora
valgrundade karriarval.
Metodiken fran Webbsvenska har spridits och tillampats bland
annat i kurser i Vardsvenska i nagra kommuner.
En kommun implementerar Webbsvenska i SFI-undervisningen.

Genomförda aktiviteter:
- Webbutbildning i svenska for utrikes fodda kvinnor i 8 kommuner.
- Vagledningsinsatser har genomforts bade individuellt med
deltagare och i grupp med mal att starka deltagarna infor framtida
yrkesval.
- Utbildning i sprakstarkande arbetssatt for SFI-larare har
genomforts med 35 deltagare.
- Malmo Universitet, Lund Universitet och Hogskolan i Kristianstad
har gemensamt genomfort tva erfarenhetsutbyten med studieoch yrkesvagledare i kommunerna.
- Region Skane, Lunds universitet, Malmo Universitet, Hogskolan i
Kristianstad, YhiS samt deltagande kommuner har arbetat med en
langsiktig utvecklingsplan for regional kompetensforsorjning, dar
larcentrum ar navet.
Mål och måluppfyllelse:
- Aktorerna har gemensamt tagit fram en digital utbildningsmodell
som for den tankta malgruppen ger goda studieresultat.
- Kontaktyta och erfarenhetsutbyte mellan universiteten och de
skanska kommunernas sfi-verksamhet har etablerats.
- Vagledningsdelen av projektet har haft en koppling till de
kommunala studie- och yrkesvagledarna, men inte primart
arbetat genom larcentrum, oklart om eller hur de erfarenheterna
tas vidare.
- Universitetets personal pa Sprak- och litteraturcentrum har en
okad kunskap om hur SFI-undervisning fungerar i kommunen
idag och man har en narmare kontakt med den kommunala sfiverksamheten.
- Kommunernas studie- och yrkesvagledare har fatt kunskap och
konkreta redskap fran universitetens arbetssatt med studie- och
yrkesvagledning for ny-anlanda akademiker.
- Studie- och yrkesvagledare fran universitet och kommuner har
battre kunskap om varandras verksamhet, metoder och
utmaningar.
Mal att fler kvinnor med hogre utbildning skulle lasa svenska:
- 30 kvinnor har last webbsvenskakursen – mal 55 kvinnor.
- 22% av deltagarna har genomfort ett individuellt studie och
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vagledningssamtal – mal 35%.
150 (cirka) utrikes fodda kvinnor har fatt information om
mojligheten att delta i webbsvenska och vagledning – mal 300
kvinnor.
Det ar darfor osakert om projektet bidragit till att fler kvinnor last
SFI sa manga rekryterats fran kon till sfi.
Malet att mojliggora en kortare integrationsprocess har delvis
uppnatts genom att webbkursen mojliggor snabbare studietakt.
Malet att utveckla larcentrumverksamheten och att bredda
rekryteringen till hogre utbildning har inte uppnatts.

På vilket sätt har man särskilt beaktat hur nyanlända kvinnors
kompetens kan tas till vara: Projektet har haft fokus pa att underlatta
for utrikes fodda kvinnor, huvudsakligen med hogre utbildning, att
etablera sig snabbare pa arbetsmarknaden. Metodutveckling, utbildning
och verksamhet att genomforts for att starka forutsattningarna att ta
tillvara malgruppens kompetens.
Goda erfarenheter, metoder och resultat:
- Att man tagit fram en webbaserad kurs som mojliggor en hogre
studietakt for de som laser SFI som visat sig ge bra resultat.
- Samarbetet med universitet och hogskolor for att starka sfilarares och SYÖ-konsulenters kompetens och kunskap om
malgruppen.
- Att engagera studerande pa hogskolorna som mentorer (SImentorer) i utbildningen som samarbetat nara med sfi-lararna.
Lärande – regionen, Tillväxtverket, regeringen:
 Starkt kunskap om vilka hinder som finns for att genomfora
sprakstarkande aktiviteter for nyanlanda. Hinder som har
identifierats ar bland annat juridiska men aven ett bristande fokus
pa malgruppen nyanlanda akademiker. Projektagaren drar
slutsatsen att mer behover goras for att na ut med kvalificerade
sprakaktiviteter tidigt i etableringen.
 Utveckling av kurser och ny metodik bor goras i hogre grad av
samarbete med dem det beror och som har kunskap om de
aktuella behoven och forutsattningarna, i det har fallet
kommunerna och SFI-larare.
 GDPR behover beaktas i planering och tekniska losningar for
webbutbildningar.
 Mandat och ansvar for deltagare i arbetsgrupper och
utvecklingsarbete behover tydliggoras infor projektstart.
Arbetsgrupper med deltagare fran kommunerna har haft
kontinuerliga moten och utvecklat metoderna, utbytt erfarenheter
mm men det ar nu oklart hur arbetet tas vidare.
 Hur relevanta delar av projektet kan integreras in i ordinarie
verksamhet efter projekttidens slut inkluderades inte i
projektansokan. Detta borde planerats for redan i
ansokningsskedet och sedan lopt parallellt med genomforandet.
Rapporter mm:
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Utvärderingsrapport Samverkan Lärcentrum: Webbsvenska och
Vägledning (WSP 2021), Bilaga 3
Rapporten har tre overgripande delar: forst beskrivs projektet utifran
ansokan – vad ar syftet med projektet, vilka mal ska uppfyllas med vilka
aktiviteter och for vem? Darefter beskrivs hur projektet uppfattas i sitt
genomforande under utvarderingsperioden utifran samtal med en rad
berorda aktorer. Till sist bedoms projektets maluppfyllelse med
efterfoljande lardomar och rekommendationer.

Sjuhärad (kommunalförbund)
Namn: Kompetensslussen
Syfte: Syfte for projektet Kompetensslussen var att utveckla och prova
verktyg for validering samt genomfora yrkesutbildning for utrikesfodda
med kompetenser inom somnadsyrket for att ta vara pa redan befintlig
kompetens hos nyanlanda kvinnor och man.
Budget och medfinansieringens utformning/medfinansiärer
Sökt belopp: 1 857 000 kr
Utbetalt:1 857 000 kr
Medfinansiering: Öffentliga medfinansiarer, huvudsakligen med arbetstid
har varit Boras kommun (stor del), Vastra Gotalandsregionen,
Arbetsformedlingen, Myndigheten for yrkeshogskolan och
Kommunalforbundet Sjuharad. Privata medfinansiarer med arbetstid och
lokaler har varit: Stiftelsen Proteko, branschrepresentanter, foretag och
handledare pa foretag.
Samverkan i projektet med vilka och hur – koppling till länsstyrelse
och kommuner:
Borasregionen Sjuharads kommunalforbund har varit den officiella
projektagaren till projektet. Projektet har letts av Stiftelsen Proteko som
arbetat i nara samarbete med Arbetsformedlingen, Boras Stad, IF Metall,
TEKÖ, Vastsvenska Handelskammaren samt en rad textilforetag i regionen.
I styrgruppen har Sjuharads kommunalforbund medverkat som
projektagare och Stiftelsen Proteko varit sammankallande. I styrgruppen
har ocksa Vastra Gotalandsregionen, Borasregionens vuxenutbildning, IF
Metall och TEKÖ ingatt.
Resultat – metoder/modeller, deltagande, personer i jobb,
handlingsplaner, integrerat i RUS, samverkansarenor mm:
Projektet har uppnatt goda resultat da malgruppen har fatt en mycket
storre kunskap om de textila jobb som finns samt insikt i de krav som
stalls for en langsiktig anstallning pa den svenska
arbetsmarknadensamtidigt som foretagen fatt storre tilltro till att anstalla
nyanlanda.
En modell for textilbranschens kompetensforsorjningsprocess har
utvecklats med tre centrala delar:
1. En yrkeskvalifikation – somnadsoperator som utvecklats i nara
samarbete med foretag i regionen. Det ar mot denna
kravprecisering av en viss yrkesroll som en individs kompetens
valideras.
2. En textil branschvalideringsmodell som preciserar hur en individs
kompetens ska kartlaggas, provas och erkannas i relation till de
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specifika behov som branschen har och som formulerats i
yrkeskvalifikationer.
3. Kompletterande kompetensutvecklingsinsatser (utbildning och
praktik) som med utgangspunkt i valideringens resultat kan
hjalpa individen att komplettera sin kunskap, formaga och
fardighet i relation till yrkeskvalifikationen.
Mål och måluppfyllelse:
- Det kortsiktiga malet var att med hjalp av validering battre
tillvarata projektdeltagarnas kompetenser och komplettera med
utbildning och praktik pa vagen till arbete i textilbranschen.
- Av 15 nyanlanda som genomforde utbildningen ar 9 personer i
arbete idag, 4 i studier och 2 fortsatt arbetssokande. Mal: 10 av 15
skulle erbjudas sysselsattning.
- Malet att oka branschens kunskap om malgruppen delvis uppnatt.
Men redan nu ar foretagens efterfragan av nyanlanda, validerade
somnadsoperatorer storre an utbudet.
- Malet att oka utbildningsanordnarnas kunskap om branschens
behov och malgruppens kompetens har till stor del uppfyllts lokalt
och arbetet fortsatter, dels genom fortsatt samarbete med
Borasregionens vuxenutbildning
- En mer langsiktig ambition med Kompetensslussen har varit att
utveckla testa och paborja implementeringen av en ny kompetensforsorjningsprocess for textilindustrin. Har uppnatts.
- Den kompletterande utbildning som anordnas inom projektet har
bidragit till att en grundutbildning inom textil kommer fortsatta
att anordnas inom Boras vuxenutbildning.
- Kompetensslussen har visat pa mojligheterna att genom effektiva
valideringsprocesser och kortare kompletterande yrkesutbildning
snabbt skapa battre matchning mellan arbetssokande och
arbetslivet.
På vilket sätt har man särskilt beaktat hur nyanlända kvinnors
kompetens kan tas till vara: Projektet har haft som mal att bidra till att,
genom sarskilda insatser, na ut till nyanlanda kvinnor for att forebygga
utanforskap pa arbetsmarknaden och samtidigt bidra till en effektiv
kompetensforsorjningsprocess for textila foretag.
Goda erfarenheter, metoder och resultat:
- Det nara samarbetet med branschen (foretag och organisationer)
och utgangspunkt i branschens behov, tidigare projekt och
arbetssokandes tidigare erfarenheter.
- Arbetet med att bygga en infrastruktur for att tillgodose
branschens kompetensbehov i framtiden som samtidigt mojliggor
integration av utrikes fodda kvinnor och man.
Lärande – regionen, Tillväxtverket, regeringen:
 Tydliga, genomarbetade yrkeskvalifikationer skapar ett
gemensamt sprak - en kravspecifikation som arbetssokande,
myndigheter och arbetsgivare kan samlas kring.
 Det ar viktigt att fran nationell niva fortsatta stodja ett gemensamt
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larande och erfarenhetsutbyte branscher emellan och att
branscher deltar.
Erfarenhetsutbyte mellan branscher ar viktigt i utvecklingen av en
affarsmodell som skapar en hallbar finansiering for att forvalta,
utveckla och anvanda valideringsmodeller.
De yrkeskvalifikationer som branscher utarbetar behover i hogre
utstrackning vara vagledande for utformning av olika former av
yrkesutbildning, inte minst inom vuxenutbildningen. Idag
stammer inte arbetslivets kompetenskrav overens med de
kompetenskrav som formulerats genom de nationella
kursplanerna for yrkesutbildning pa gymnasial niva.
Mojligheterna att utveckla yrkesutbildningar som matchar de krav
som arbetslivet formulerar och formaliserar genom
yrkeskvalifikationer behover utvecklas.
For att validering som verktyg ska kunna na sin fulla potential
kravs kompletterande utbildningsmojligheter, som kan hjalpa
individen med relevant kompetens i relation till en kvalifikation.
Det kraver flexibla nedbrytbara utbildningar som gor det mojligt
att enbart ta del av de utbildningsmoment som valideringen visat
behov av. Det kan krava en forandrad attityd fran
utbildningssystemet gallande synen pa de kvalifikationer som
utarbetas i arbetslivet och som placeras in i SeQF. Att de far
legitimitet aven hos det formella utbildningsvasendet ar viktigt for
att sakra relevanta yrkesutbildningar som leder till arbete.

Rapporter mm:
En kompetenssluss till textilbranschen. Slutsatser och lärdomar från
projekt Kompetensslussen. Bilaga 4.
Rapporten innehaller en beskrivning av projektets mal, aktiviteter,
resultat och slutsatser. Delar av den kan fungera som modell for hur ett
liknande arbete med att skapa en infrastruktur for kompetensforsorjning i
en bransch kan byggas upp.

3.4

Projekt som genomfört analyser, kartläggningar och tagit
fram underlag för beslut och genomförande av
handlingsplaner etc.
Region Jönköping
Namn: Integration och kompetensforsorjning i Jonkopings lan.
Syfte: Projektet genomfordes som tva samverkande delprojekt:
1) Foretagande for utrikes fodda kvinnor med syfte att fordjupa
kunskapen om forutsattningarna for malgruppen att starta och
driva foretag i lanet.
2) Kompetensforsorjning och integration med syfte att gora
fordjupad analys av foretagens behov, krav och upplevda
utmaningar och svarigheter nar det galler rekrytering med fokus
pa mangfald.
Budget och medfinansieringens utformning/medfinansiärer:
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Sökt belopp: 2 461 480 kr (reviderat till 1 957 500 kr)
Utbetalt: 883 629 kr
Medfinansiering: Region Jonkopings lan, 50% av kostnaderna
Samverkan i projektet med vilka och hur – koppling till länsstyrelse
och kommuner:
- Samverkan med forskare fran Jonkopings University infor ett
forskningsprojekt kring utrikes fodda kvinnors foretagande.
- Samverkan med bostadsforetag, kommuners vuxenutbildning mfl
om foretagande.
Resultat – metoder/modeller, deltagande, personer i jobb,
handlingsplaner, integrerat i RUS, samverkansarenor mm:
- Intervjuer med foretagare och aktorer har analyserats och
dokumenterats och gett fordjupad kunskap om malgruppens
utmaningar vid start av foretag men ocksa de utmaningar som
aktorer star infor i sitt framjandearbete.
- En film med intervjuer med fyra foretagare och foretagsframjare
har producerats och tillgangliggjorts pa Youtube: Inspireras av
fyra kvinnor med utlandsk bakgrund som startat eget foretag i
Jonkopings lan - YouTube
- En foretagarskola har genomforts.
- Intervjuer med 37 foretag har genomforts och analyserats och
dokumenterats i en rapport, se nedan. Rapporten redogor for hur
foretagen arbetar for att mota de kompetensforsorjningsutmaningar de star infor och hur samverkan med andra aktorer,
som t.ex. kommun och Arbetsformedlingen, fungerar.
Mål och måluppfyllelse:
De tva analyser som planerades har genomforts och dokumenterats i
rapporter som utgor underlag for kommande planering och insatser.
Projektet kom av olika orsaker i gang sent vilket innebar att de planerade
konkreta insatser som skulle folja pa studier och analys uteblev.
På vilket sätt har man särskilt beaktat hur nyanlända kvinnors
kompetens kan tas till vara: Framfor allt i delprojektet om kvinnors
foretagande, dar man genererat kunskap, genomfort foretagarskola och
samverkat med kommuner mfl om att starka foretagandet i gruppen.
Goda erfarenheter, metoder och resultat:
- Att engagera foretagare som har kunnat dela med sig av sina
livshistorier och erfarenheter. Natverket och de goda relationerna
som har skapats under projektperioden med andra projektledare,
sakkunniga, integrationssamordnare och affarsutvecklare fran
olika kommuner.
- Att basera analysen kring kompetensforsorjning och integration
pa ett stort antal intervjuer med foretag har skapat god forstaelse
och en bred inblick i foretagens verklighet. De manga motena och
det rika intervjumaterialet har varit en framgangsfaktor i
genomforandet av analysen.
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Lärande – regionen, Tillväxtverket, regeringen:
 Behov finns av att aktorer inom vuxenutbildning ser
foretagarskola som en relevant insats som kan appliceras digitalt
och implementeras i ordinarie verksamhet och anpassas efter
deltagarnas sprakniva och forutsattningar.
 Behov finns av kompetensutveckling for blivande och befintliga
foretagare med utlandsk bakgrund.
 Det finns behov av fortsatt larande, samordning och koordinering
av insatser for att framja foretagande.
 En viktig slutsats ar att det livslanga larandet spelar en
avgorande roll for sa val integrationens som
kompetensforsorjningens hallbarhet. Detta galler inte minst i
relation till andrasprakstalares mojligheter att utveckla sin
svenska.
 Det finns stor potential och stora behov av att forbattra
samarbetet mellan foretag/branscher och vuxenutbildningen
(offentlig och privat) nar det galler innehall i och rekrytering
till utbildningarna.
Rapporter:
En rapport om att främja företagandet för utrikes födda kvinnor
(Region Jonkopings lan, 2020), Bilaga 5.
Utifran foretagarnas perspektiv lyfts foretagandet som en bra
utgangspunkt for en ny start i livet och en vag in pa arbetsmarknaden.
Foretagandet har rustat foretagarna med betydelsefulla kompetenser och
meriter och bevisat att vagen till ett arbete inte behover ske genom en
anstallning utan kan lika val vara genom eget foretagande. Forutom att
innebara en egen forsorjning har nya anstallningar genererats till nara
familjemedlemmar eller till andra medarbetare som for det mesta
kommer fran ett annat land.
Rapporten innehaller slutsatser och rekommendationer utifran
genomforda intervjuer med foretagare och foretagsframjande aktorer.
Kompetens och integration – rapport från en intervjustudie med 37
företag (Region Jonkopings lan 2020). Bilaga 6.
Rapporten innehåller bland annat beskrivningar och analyser av
företagens rekryteringsbehov och krav och svårigheter vid rekrytering
och hur företagen möter utmaningarna. Mångfald och språkets betydelse
vid rekrytering och på arbetsplatsen beskrivs och analyseras.
Rekommendationer till såväl arbetsgivare, politiker och offentliga aktörer
lämnas.

Region Västerbotten
Namn: Integration for regional kompetensforsorjning i Vasterbotten
Syfte: Bidra till en langsiktigt hallbar modell/plattform for integration i
regional kompetensforsorjning, som innebar forbattrade forutsattningar
for utrikesfodda och nyanlanda att etablera sig pa arbetsmarknaden och
for foretag att skapa tillvaxt i Vasterbotten.
Budget och medfinansieringens utformning/medfinansiärer:
Sökt belopp: 3 247 190 kr
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Utbetalt: 3 247 190 kr
Medfinansiering: Region Vasterbotten, 50% av kostnaderna
Samverkan i projektet med vilka och hur – koppling till länsstyrelse
och kommuner: Projektet har genomforts i nara samverkan med
Arbetsformedlingen. Projektets styrgrupp har bestatt av representanter
for Region Vasterbotten, Arbetsformedlingen, kommuner, tjanstepersoner
och branschforetradare pa lokal och regional niva fran Vasterbotten.
Resultat – metoder/modeller, deltagande, personer i jobb,
handlingsplaner, integrerat i RUS, samverkansarenor mm:
- Integrationsarbetet har implementerats i Region Vasterbottens
arbete med regional utveckling. RUS 2020-2030 innehaller
integrationsperspektivet, bland annat i prioriteringar som ror
hallbara livsmiljoer och kompetensforsorjning.
- Projektet har genom att bidra med insikter och kunskaper starkt
forutsattningarna for okad kapacitet kopplat till mottagande,
acceptans och kompetensinsatser for malgruppen.
- Insikter och nya kunskaper fran projektet har lett till nya
projektsatsningar. Exempel pa detta ar projektet Relocate (ESF),
som riktar sig till utrikesfodda kvinnor och man och syftar till
starkt kompetens och okad mobilitet.
- Region Vasterbotten har etablerat ett samarbete med Umea
Universitet, som ska beforska omraden som ror den stora
omstallningen i norra Sverige. En viktig del i detta kommer rora
kompetensforsorjning och mer specifikt for gruppen utrikes fodda
kvinnor och man.
- Arbetet inom projektet ligger till grund for de Integrationscheckar
som Region Vasterbottens enhet for Foretagsstod och Projektfinansiering (FoP) sjosatte under varen 2021.
- Material for att stodja foretag i kompetensarbetet har tagits fram
och provats.
- 15 foretag har tydliggjort sina kompetensbehov.
- 6 foretag har fatt hjalp fran projektet att genomfora en
organisationsoversyn for att frigora arbetsuppgifter.
- 6 foretag har genomfort/deltagit vid projektets
utbildningsinsatser.
- Samtliga kommuner i Norrbotten och Vasterbotten har lamnat in
en gemensam ansokan till Skolverket for att utveckla larcentras
verksamhet. En ansokan som initierades efter ett dialogmote som
beviljades.

På vilket sätt har man särskilt beaktat hur nyanlända kvinnors
kompetens kan tas till vara: Genom att satta fokus pa att
utmaningarna ar sarskilt stora for utrikesfodda kvinnor i analysen infor
projektet och genom att sarskilt beakta gruppens forutsattningar att
etablera sig pa arbetsmarknaden i genomforandet. Projektet har ett starkt
fokus pa jamstalldhetsperspektivet, vilket bland annat mojliggjorts av ett
internt upphandlat processtod for jamstalldhetsintegrering.
Mål och måluppfyllelse:
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Kunskapsbyggande material har upprattats, forankrats och
kommunicerats till berorda parter. Ytterligare kunskapsbehov har
identifierats och arbetet fortsatter efter projektets slut.
Projektet har skapat utokad dialog och samverkan med
utbildningsanordnare for starkt integration och
kompetensforsorjning. Planerade moten och dialoger har
genomforts. Cirka 25 moten.
Projektet har skapat utokad dialog och samverkan med foretag
och branschforetradare for starkt integration och
kompetensforsorjning. Planerade moten och dialoger har
genomforts. Cirka 20 moten.
Projektet har bidragit till starkt samverkan och dialog mellan
berorda parter. Har genomforts i form av 8 sektorsovergripande
moten, konferenser workshops mm.
Integrationsarbetet har implementerats i Region Vasterbottens
arbete med regional utveckling. Integrationsperspektivet har lyfts
fram i de regionala utvecklingsprocesserna: styrdokument,
verksamhetsplanering, projektstyrning, etc.
SMF i lanet har starkt sin mottagarkapacitet for att kunna anstalla
utrikesfodda och nyanlanda. Detta har delvis uppnatts.
o 15 foretag har tydliggjort sina kompetensbehov. Mal 15.
o 6 foretag har fatt hjalp att genomfora en organisationsoversyn for att frigora arbetsuppgifter. Mal 15.
o 6 foretag har genomfort/deltagit vid projektets
utbildningsinsatser. Mal 25.
Det lagre utfallet beror till stor del pa att det visade sig vara
nodvandigt att foretagsanpassa material och utbildningar. Den
ursprungliga tanken var att kunna samla fler foretag.

Goda erfarenheter, metoder och resultat:
- Att projektet utgor en del av regionens arbete med
kompetensforsorjning och integration dar man genom ett flertal
projekt pa ett genomtankt satt sammantaget tar sig an
utmaningar for arbetsgivare och arbetssokande.
- Att projektet starkt integrationsperspektivet i de nationellt
utpekade malen for kompetensforsorjning genom (Larcentra,
Validering, Vuxenutbildning) och utgjort en del av det regionala
kompetensforsorjningsuppdraget, som tilldelats Region
Vasterbotten fran Naringsdepartementet via Tillvaxtverket.
Lärande – regionen, Tillväxtverket, regeringen:
 Detta ar en langsiktig och standigt pagaende process dar projektet
bidragit till en forandring sett till saval kunskapsbyggande och
samverkan som utbildning och validering. Projektet har bidragit
till okade kunskaper. En process som behover paga langsiktigt.
 Region Vasterbotten har antagit en tydligare roll, med baring pa
kompetensforsorjning vilket innebar ett starkt regionalt ledarskap
i kompetensforsorjningsarbetet.
Rapporter mm: Inget inskickat.
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Region Västmanland
Namn: Forstarkning Integration Kompetensforsorjning
Syfte: Projektets syfte var att starka integrationsperspektivet i lanets
regionala kompetensforsorjningsarbete genom att utveckla en
handlingsplan som integreras i den regionala planen for
kompetensforsorjning. Projektet hade ocksa som syfte att starka
samverkan i regionen och utveckla arbetssatt. Ett sarskilt fokus pa
utrikesfodda kvinnor.
Budget och medfinansieringens utformning/medfinansiärer:
Sökt belopp: 1 380 316 kr
Utbetalt: 935 605 kr
Medfinansiering: Region Vastmanland, 50% av kostnaderna.
Samverkan i projektet med vilka och hur – koppling till länsstyrelse
och kommuner:
Genomforda studier och kartlaggningar har syftat till att skapa en
gemensam kunskapsplattform. Sarskilt namns regionen och Lansstyrelsen
som aktorer som kan driva arbetet vidare.
Resultat – metoder/modeller, deltagande, personer i jobb,
handlingsplaner, integrerat i RUS, samverkansarenor mm:
Genomforda aktiviteter:
- Egen kompetensutveckling och larande genom deltagande pa
konferenser, webbinarier och studiebesok, med inriktning pa
fragor om utrikesfodda kvinnors arbetsetablering.
- Samverkan med lanets aktorer for att forankra projektet, ringa in
gemensamma problemstallningar och fa input till fortsatt arbete,
samt for initiering av framtida utvecklingsprojekt. Samverkan via
konferenser och dialogtraffar.
- En statistik- och analysrapport om utrikesfoddas etablering pa
arbetsmarknaden i Vastmanlands lan, med fokus pa utrikesfodda
kvinnor. Syfte att fa en nulagesbild av hur det ser ut i lanet och i
lanets kommuner.
- En sammanstallning av relevant kunskap och forskning om
orsaker som paverkar utrikesfodda kvinnors mojligheter att fa ett
arbete. Syfte att fa okad kunskap och forstaelse om kvinnornas
situation och behov.
- En kartlaggning av kommunernas insatser och erfarenheter av
arbetet med utrikesfodda kvinnor utanfor arbetskraften. Syfte att
fa en fordjupad nulagesbild for att mer i detalj kunna identifiera
vilka omraden som lanet och dess kommuner behover arbeta
vidare med, for att oka mojligheterna till jobb eller praktik for den
grupp av kvinnor som star allra langst fran arbetsmarknaden
Mål och måluppfyllelse:
- De planerade rapporterna har tagits fram och utgor underlag for
kommande insatser inom det regionala kompetensforsorjningsarbetet.
- Integration kommer att kopplas till hallbarhet och inkludering i
den handlingsplan for kompetensforsorjning som ingar i den
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regionala utvecklingsstrategin (RUS).
På vilket sätt har man särskilt beaktat hur nyanlända kvinnors
kompetens kan tas till vara:
Huvudsakligen genom att ha ett konsperspektiv i genomforda studier
samt genom den kartlaggning som genomforts av kommunala
erfarenheter av och insatser for utrikes fodda kvinnor utanfor
arbetsmarknaden.
Goda erfarenheter, metoder och resultat:
- Framtagande av kunskapsunderlag, att det finns statistik samt
befintlig forskning, har varit viktigt for gehor, att kunna visa pa
hur det faktiskt ser ut och for att kunna ringa in den problematik
som omgardar de utrikesfodda kvinnornas situation.
- En webbsida som presenterar projektets resultat och statistik.
Lärande – regionen, Tillväxtverket, regeringen:
 ”Det har blivit tydligt att utrikesfodda kvinnors utanforskap ar en
fraga som inte enbart kan losas genom utbildning eller battre
metoder for matchning och validering (aven om detta ar lika
viktigt). Aktorer inom kompetensforsorjning kan inte sjalva losa
situationen, lanets aktorer behover verkligen ta ett helhetsgrepp
om man vill skapa en mer inkluderande arbetsmarknad och
samhalle. Fragan behover upp pa dagordningen, prioriteras och
resurssattas samt kommuniceras i olika kanaler till olika
malgrupper, aven naringslivet behover se vinsterna med att skapa
en inkluderande arbetsmarknad.”
 Det finns ett utbildningsgap och ett matchningsgap kopplat till
utrikesfodda (kvinnor). Sarskilt behovs arbete for att fler ska
uppna gymnasiekompetens.
 Forutom hojd utbildningsniva och forbattrad matchning behover
ambitionsnivan kring malgruppen utrikesfodda kvinnor
tydliggoras.
 Kunskapshojande insatser behovs, bade vad galler gruppen
utrikesfodda och fragor om traditionella familjevarderingar och
jamstalldhet, vad det innebar att leva och bo i Sverige, men aven
gentemot olika aktorer, bl.a. gallande fragor om diskriminering i
arbetslivet.
 Mojligheterna att kombinera spraktraning med arbetspraktik for
de utrikesfodda kvinnorna behover oka.
Rapporter mm:
Utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden i Västmanlands län.
(WSP Advisory. 2020). Bilaga 7.
Syftet med rapporten har varit att fa en nulagesbild av hur det ser ut i
lanet och i lanets kommuner. Rapporten innehaller detaljerad statistik om
saval utbildning, sysselsattning, matchningsgrad, branscher mm aven
uppdelat pa kommunniva. Den visar bland annat att av Vastmanland lans
totala befolkning ar 2019 pa nastan 276 000 personer ar drygt 58 000
fodda i ett annat land an Sverige. Befolkningsstrukturen bland de utrikes
fodda ar gynnsam med en stor andel i arbetsfor alder. Med okande
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kompetensforsorjningsproblem pa lanets arbetsmarknad utgor de utrikes
fodda darmed en potential for att lindra framtida kompetensbrister.
En sammanställning av relevant kunskap och forskning om orsaker
som påverkar utrikesfödda kvinnors möjligheter att få ett arbete.
(WSP Advisory. 2020). Bilaga 8
Syftet har varit att fa okad kunskap och forstaelse om kvinnornas situation
och behov. Den visar bland annat att utrikes fodda kvinnor generellt
har en hogre utbildningsniva och hogre matchning an utrikes fodda
man men deltar i lagre utstrackning arbetsmarknaden i lanet. Genom
insatser som verkar for att oka dessa kvinnors deltagande pa
arbetsmarknaden kan denna potentiella resurs nyttjas fullt ut.
Kartläggning kommunala erfarenheter om utlandsfödda kvinnor
utanför arbetskraften i Västmanlands län. Bilaga 8.
Syftet har varit att fa en fordjupad nulagesbild for att mer i detalj kunna
identifiera vilka omraden som lanet och dess kommuner behover arbeta
vidare med, for att oka mojligheterna till jobb eller praktik for den grupp
av kvinnor som star allra langst fran arbetsmarknaden. Kartlaggningen
har genomforts som en enkat till kommunerna, svarsfrekvens 80%, alltsa
8 av 10 kommuner. Fragorna utgick fran en tidigare kartlaggning utford av
Statskontoret 2017.

Region Örebro län
Namn: Integration i Regional Kompetensforsorjning
Syfte: Syftet med projektet var att starka upp det ordinarie
kompetensforsorjningsarbetet med ett integrationsperspektiv genom att
bidra i framtagandet av ny regional handlingsplan for
kompetensforsorjning och att bidra till att integrationsperspektivet fick en
storre och mer framskjuten roll i kompetensforsorjningsarbetet.
Budget och medfinansieringens utformning/medfinansiärer:
Sokt belopp: 1 937 534 (reviderades till 1 566 167)
Utbetalt: 1 427 635 kr
Medfinansiering: Region Örebro lan, 50% av kostnaderna
Samverkan i projektet med vilka och hur – koppling till länsstyrelse
och kommuner: Projektet har genomfort enskilda aktorstraffar med
Lansstyrelsen, lanets folkhogskolor, Örebro kommun, Region Örebro lan,
Lindesbergs- och Karlskoga kommun for att forankra kommande
dialogmoten och diskutera hur de arbetar kring perspektivet integration
och kompetensforsorjning.
Aktiviteter och Resultat:
- Med Lansstyrelsen har man diskuterat samverkan och respektive
roller kring integration och kompetensforsorjning. Effekten blev
ett klargorande av rollerna som innebar att Region Örebro lan
arbetar med ett integrationsperspektiv inom ramen for regional
kompetensforsorjning och tillvaxt – och att Lansstyrelsen arbetar
med integration utifran andra aspekter
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Intern dialog mellan ansvariga inom olika forvaltningar inom
Regionen resulterade bland annat i fortsatt samarbete kring hur
socialt integrerande foretag tydligare kan bli en del av arbetet med
kompetensforsorjning och grupper utanfor arbetsmarknaden/
utrikes fodda.
Tre olika aktorsdialoger har genomforts for att etablera samsyn
kring utmaningar och diskutera insatsomraden som behover
sattas med aktiviteter framover. Resultaten fran aktorsdialogerna
kom att bli barande delar i den darefter framtagna regionala
handlingsplanen for kompetensforsorjning. Dialogerna har
omfattat en bredd av aktorer fran naringsliv, utbildning, ideell
sektor, myndigheter mfl.

Resultat i form av beslutade insatsområden i handlingsplanen:
Mot arbetskraftsefterfragan i bristyrken och regionala styrkeomraden
genom bland annat:
• Utbildningslosningar dar sprak- och yrkeskunskaper integreras
• Bristyrkesutbildningar i samverkan mellan utbildningssystemets
aktorer och arbetsgivare inom uttalade bristyrken.
• Utbildningar som understodjer den fortsatta utvecklingen av
lanets styrkeomraden.
• Normbrytande arbetssatt som ger ungdomar och vuxna relevant
kunskap och storre intresse och forstaelse for utbildningar till
bristyrken och regionala styrkeomraden.
• Samverkan inom befintliga bransch- och programrad.
• Samverkanslosningar mellan utbildningsanordnare,
branschorganisationer och arbetsgivare med syfte att synliggora
kompetensbehov och kontinuerligt larande.
• Validering en del i utbildningsanordnares arbete med
kompetensforsorjning.
Forbattra arbetsgivarnas strategiska kompetensforsorjningsarbete
genom:
• Strukturer for arbetsgivares arbete med strategisk kompetensforsorjning
• Utvecklad radgivning kring strategisk kompetensforsorjning inom
det foretagsframjande systemet.
• Samverkan mellan arbetsgivare, branscher och utbildningssystemets aktorer.
• Breddad rekrytering genom sankta trosklar och stegforflyttning i
arbetsorganisationen.
• Former for stodstrukturer pa arbetsplatser som framjar larande,
inkludering och mangfald.
• Validering som del i rekrytering och kompetensutveckling.
-

-

Utover ovanstaende har moten genomforts med en lang rad olika
aktorer kring: forskning och studier, validering,
vuxenutbildningens roll, mojligheter till flexibla insatser for
snabbare etablering, arbetsgivares/naringslivets behov och roll
mm.
Tillsammans med Handelskammaren Malardalen och Svenskt
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Naringsliv genomfordes konferensen Kompetensforum i slutet av
2020.
Projektet har genomforts med viss samverkan med motsvarande
projekt i Vastmanland.

Mål och måluppfyllelse:
- Definierade ataganden och insatser kring integration i den
regionala handlingsplanen for Kompetensforsorjning.
- Integrationsperspektivet har fatt en tydlig plats i de
huvudsakliga processer som beror arbetet med
kompetensforsorjning. Vilket ocksa aterspeglas i den
framtagna regionala handlingsplanen for
kompetensforsorjning.
- Initiera en regional arena for integrationsfragor i det regionala
kompetensforsorjningsarbetet
- Projektets arbete har lett till insikten att det behovs olika
former av motesplatser som ar problem- och
losningsorienterade. Inte en statisk plattform utan om ett mer
agilt arbetssatt dar olika konstellationer kommer samman for
att losa olika uppgifter och utmaningar.
Integrationsperspektivet ingår initialt som en del i det nya
Kompetensforum som genomförs årligen.
- Fragan om vilken organisation/person som ska bara ansvar
for samordning och ledning ar olost.
På vilket sätt har man särskilt beaktat hur nyanlända kvinnors
kompetens kan tas till vara:
Man har skaffat sig battre kunskap om hur utrikesfoddas och nyanlanda
kvinnors bakgrund, utbildning och etablering pa arbetsmarknaden som
utgangspunkt for battre planering och genomforande av riktade insatser.
Goda erfarenheter, metoder och resultat:
- Det aktiva arbetet med att bjuda in till samtal och dialog i arbetet
med handlingsplanen och darmed engagera en bredd av aktorer
att identifiera problem, utmaningar och forslag till konkreta
losningar och aktiviteter. Det kan och bor bidra till ett
ansvarstagande och engagemang i att genomfora respektive delar
av den gemensamma handlingsplanen.
Lärande – regionen, Tillväxtverket, regeringen mfl:
 Ta utgangspunkt i arbetsgivarnas behov av kompetensforsorjning
for att synliggora hur integrationsfragan ar relevant och kritisk for
arbetsgivare och utbildningssystemet.
 Forandringar – utveckling som kraver politiska beslut tar tid. En
del forslag som byggde pa projektets kunskapsunderlag och
samverkansarbete hann inte genomforas.
 Vuxenutbildningen ar en av de viktigaste aktorerna for att mota
malgruppens behov.
 Med ett gediget kunskapsunderlag ar det lattare att fa forstaelse
for malgruppens situation och att skapa samverkan med interna
och externa aktorer.
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Det ar svart att arbeta direkt med arbetsgivare. Battre att
samarbeta med aktorer som har etablerade kontakter med
arbetsgivarna.
Samarbete och dialog med relevanta aktorer behover paga
kontinuerligt och organiserat, inte bara under projektet och inte
bara for att ta fram handlingsplanen.
Regionen behover fundera pa hur man i sin roll som regionalt
utvecklingsansvarig kan bidra i det utvecklingsarbete som andra
aktorer behover utfora
Analyser behover goras kontinuerligt. Nu finns ett underlag och
forutsattningar att folja upp det i regionens fortsatta analysarbete.
Att inte ha lost lednings-/samordningsansvarsfragan kan innebara
att fragan inte far den uppmarksamhet och kraft som behovs for
att driva utvecklingsarbetet vidare. Till exempel sa behover
dialogerna med aktorerna fortsatta efter att handlingsplanen ar
framtagen.

Rapporter mm:
Arbetsmarknadsperspektivet inom sfi.(Apel AB 2021). Bilaga 9.
Syftet med kartlaggningen ar att fa en bild av hur elever inom sfi:n i de
medverkande kommunerna upplever utbildningens koppling till arbetsliv
och arbetsmarknad. Rapporten bygger pa gruppintervjuer och enkat till
deltagare i sfi-undervisning och dialogmoten med rektorer, pedagoger,
koordinatorer, sprakstodjare, studie- och yrkesvagledare och handlaggare.
Vid dialogmotena diskuterades de forslag som eleverna fort fram.
Utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden i Örebro län – ett
kunskapsunderlag (WSP Advisory 2020). Bilaga 10.
Syftet med rapporten har varit att fa en nulagesbild av hur det ser ut i
lanet och i lanets kommuner. Rapporten innehaller detaljerad statistik om
saval utbildning, sysselsattning, matchningsgrad, branscher mm aven
uppdelat pa kommunniva. Befolkningsstrukturen ar gynnsam bland
utrikesfodda med en stor andel i arbetsfor alder. Sarskilda
utbildningssatsningar for utrikesfodda och i synnerhet for de som ar fodda
i ovriga varlden ar ett viktigt framtida insatsomrade. Detta for att lyfta de
utrikesfoddas kompetens sa att en storre andel kan kvalificera sig som
”anstallningsbara”.

Region Östergötland
Namn: Integrerad kompetensforsorjning

Syfte:
Att starka Östergotlands integrationsperspektiv i det regionala kompetensforsorjningsarbetet genom att synliggora befintliga insatser och behov, for att starka aktorer som
arbetar med nyanlanda, utrikesfodda och deras etablering.
Budget och medfinansieringens utformning/medfinansiärer:
Sökt belopp: 1 131 188 kr
Utbetalt: 519 206 kr
Medfinansiering: Region Östergotland
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Samverkan i projektet med vilka och hur – koppling till länsstyrelse
och kommuner: Lansstyrelsens Integrationsrad, samt Region
Östergotlands egna natverk; Regionalt kompetensforum (Branscher, AF,
Lansstyrelse, kommuner m fl finns representerade) i arbetet med
kartlaggningar men ocksa for kompetensutveckling och utvecklingsarbete.
Resultat – metoder/modeller, deltagande, personer i jobb,
handlingsplaner, integrerat i RUS, samverkansarenor mm:
- Kartlaggning av projekt i regionen med syfte att starka
integration.
- Kartlaggning/statistik over malgruppen nyanlanda och utrikes
fodda som star till arbetsmarknadens forfogande.
- En projektbank pa extern webbplats till stod for kommande
utvecklingsarbete.
På vilket sätt har man särskilt beaktat hur nyanlända kvinnors
kompetens kan tas till vara: Kartlaggningar och analyser har haft ett
sarskilt fokus pa utrikes fodda kvinnors deltagande i arbetslivet och vilka
aktiviteter som erbjuds dem.
Mål och måluppfyllelse:
Inventera och kartlagga ataganden och insatser kring integration.
- Projektet har genomfort en kartlaggning av befintliga insatser och
projekt inom kompetensforsorjning. En statistisk kartlaggning
genomfordes for malgruppen nyanlanda och utrikesfodda som
star till arbetsmarknadens forfogande med sarskilt fokus pa
nyanlanda kvinnor.
Analysera insatserna och identifiera behov, metoder och arbetssatt. Ett
sarskilt fokus ska ligga pa nyanlanda kvinnor.
- Projektet har genomfort en analys av kartlaggningen samt
identifierat behov av olika insatser och arbetssatt.
Utifran analyser och resultat samla berorda aktorer for att sprida
information i kunskaps- och larande seminarium samt workshops.
- Projektet har genomfort ett storre digitalt larandeseminarium
som en kompetensutvecklings-insats .Vidare har projektets
resultat presenterats for beredningsgruppen for Lansstyrelsens
Integrationsrad, samt inom Region Östergotlands egna natverk;
Regionalt kompetensforum (Branscher, AF, Lansstyrelse,
kommuner m fl finns representerade) En digital
information/workshop har genomforts tillsammans med
Strategigruppen for inkludering pa arbetsmarknaden.
Starka aktorer som arbetar med utrikesfodda och nyanlanda genom
kompetensutveckling.
- Har genomforts i form av workshop.
Initiera och framja utvecklingsarbetet hos relevanta aktorer sa att insatser
genomfors utifran behov.
- Ett verktyg i form av en digital projektbank har utvecklats.
Projektbanken kommer att finnas pa Region Östergotlands
nyutvecklade webbplattform:
https://utbildningiostergotland.se/kompetensinsatser/
Integrationsperspektivet kommer att beaktas under framtagandet av den
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regionala utvecklingsstrategin.
- Detta har bara delvis genomforts. Inom ramen for RUS-arbetet har
en workshops hallits med Lansstyrelsens beredningsgrupp och
Region Östergotland, dar integrationsfragorna var i fokus.
Goda erfarenheter, metoder och resultat:
- Projektbanken, en digital losning som kommer att finnas pa
Region Östergotlands nyutvecklade webbplattform:
https://utbildningiostergotland.se/kompetensinsatser/
Verktyget kommer att ligga oppet for alla vilket mojliggor att
projektagare och andra intressenter med enkelhet far en overblick
av de kompetensforsorjningsprojekt som pagar i lanet. Syftet ar
att utveckla och starka befintliga och eventuella nya
stodstrukturer.
Lärande – regionen, Tillväxtverket, regeringen:
 En utmaning i kartlaggningen var att komma at information via
olika databaser ESF, Tillvaxtverket, Arbetsformedlingen m fl.
 Lardomar och som Region Östergotland kan ta fasta pa och
vidareutveckla:
o Synliggora, sprida information om projekt
o Samordna ansokningar, manga aktorer ar beroende av
medel via projekt
o Langsiktigt planera utifran behov (offentligt/privat)
o Bidra till ett larande mellan aktorer
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Lista över bilagda rapporter och utvärderingar











Bilaga 1. Kartläggning av insatser i Blekinge 2015 och
framåt_dec2020
Bilaga 2. Arbetsgivares upplevda hinder och möjligheter kring
att anställa utomeuropeiskt födda, Blekinge
Bilaga 3. Utvärderingsrapport Samverkan Lärcentrum, Skåne
Bilaga 4. En kompetenssluss till textilbranschen, Sjuhärad
Bilaga 5. En rapport om att främja företagandet för utrikes
födda kvinnor, Jönköping
Bilaga 6. Kompetens och integration – en enkätstudie,
Jönköping
Bilaga 7. Utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden i
Västmanland
Bilaga 8. Kartläggning kommunala erfarenheter av
utrikesfödda kvinnor utanför arbetskraften, Västmanland
Bilaga 9. Arbetsmarknadsperspektiv på sfi i Örebro län
Bilaga 10. Utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden i
Örebro län
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Ekonomisk redovisning för slutrapport

Uppdraget har pagatt under perioden 2018-03-01 till och med 2020-1231 med forlangning till och med 2021-08-31.
Finansiering fran anslag 1:1 Regionala tillvaxtatgarder, anslagspost 24.1
under utgiftsomrade 19 Regional tillvaxt.
Den slutliga summan kan komma att andras nagot da nagra
aterbetalningar av forskotterade belopp annu inte registrerats.
Bakgrunden till det ar den forlangning av uppdraget som beslutades 2020.

Finansiering
Särskilda
medel

Regionalaanslaget

Förvaltningsanslaget

SUMMA

Bidrag

0

Anslag

19 129

Summa

0

19 129

19 129
0

19 129

Verksamhetskostnader
-Personalkostnader
-Köpta tjänster
-Övriga kostnader

1 335

1 335

179

179

42

42

S:a verksamhetskostnader

0

1 556

Transfereringar

0

17 573

Summa utbetalningar

0

19 129

Att återbetala

0

0

1 556
17 573

0

19 129
0

BUDGET
Utfall mot budget, %

0
0%

0%

0%

0%

Antal timmar

0

2 240

OH-påslag (250 kr/h)*

0

560

0

560

Summa inkl OH-påslag

0

19 689

0

19 689

2 240

Nyckeltal
Särskilda
medel

Näringslivsanslaget

Förvaltningsanslaget

SUMMA

Andel transfereringar/
summa utbetalningar

0%

92%

0%

92%

Andel verksamhetskostnader/
summa utbetalningar

0%

8%

0%

8%
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Personalkostnader/
verksamhetskostnader

0%

86%

0%

86%

Köpta tjänster/
verksamhetskostnader

0%

11%

0%

11%
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