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Arbetsmarknadsförvaltningen

Näringsliv och matchningsenheten

Arbetsmarkandsförvaltning  
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• Ekonomiskt bistånd 

• Arbetsmarknad 

• Vuxenutbildning 

Ansvarsområde 
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Arbetsgivaresamverkan  

• Kompetensförsörjning i fokus 

• Vi ska vara en aktiv och attraktiv samarbetspartner för arbetsgivare i Helsingborg 

med omnejd 

• Uppsökande och proaktiv arbete  

• Öka kontakten med arbetsgivare i syfte att etablera långsiktigt samarbete  för att 

skapa möjligheter utifrån den kompetens vi har hos försörjningstagare 

• Attityd påverkande aktiviteter genom att lyfta kompetensen/goda exempel
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 Det övergripande målet är att samordna arbetsmarknadspolitiska insatser,                                  

tillgodose stadens behov av kompetensförsörjning och minska arbetslösheten 

 En väg in mot staden: styrgrupp med representanter från olika verksamheter 

 Samordna anställnings- och kompetenshöjande insatser 

- Framstegsjobb – uppdrag från KF 

- Extratjänster i samarbete med Af 

- OSA 

-Ungdomsjobb – 60% anställning komb. med studier 

- Validering av formella och icke formella kunskaper 

Staden som samhällsbyggare 
En väg in 



Arbetsgivarearbetet 
2021-04-21

Sida 5

• Långsiktigt samarbete - kompetensförsörjningsperspektiv  tillsammans med Vuxenutbildning

• Företagsbesök, uppsökande verksamhet - dedikerade resurser 

• Snabba matchningar:  direktrekryteringar, jobbprojekt 

• Samarbetet med Näringslivskontoret - företagsbesök, gemensamma samarbetsytor,  

informationsutbyte ex. nya etableringar i staden, 

• Jobbmässor: Tura till jobbet , Work walk, mm

• Ca. 130 företag har vi samarbetat med under 2020 ( VÄLA, GDL, PEAB, Post Nord, No Waste, 

Hornbach, IKEA, Pysslingen, Attendo mm.) 

Näringslivet som samhällsbyggare 
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Branschveckor erbjuder vi för rekryterande företag inom specifika branscher

Dessa syftar till att invånaren under en vecka får mer information och rustas 

mot branschen samtidigt som veckorna avslutas med en rekryteringsträff.

De branscher som vi haft branschveckor för hittills är lager och logistik,  

grönyteskötsel, handel & service, lokalvård, vård och omsorg och en 

specifikt för IKEA

Forts.
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• Arbeta med att skapa anställningar och praktikplatser hos stadens upphandlade 

leverantörer

• Vi har skapat en nationell modell tillsammans med Upphandlingsmyndigheten, 

Stockholms stad, Göteborgs stad, Botkyrka kommun, Trafikverket och 

Arbetsförmedlingen

• Välfungerande samarbete med inköpsenheten, SBF, FF : syftet är att undersöka 

möjligheten att ha skarpare formuleringar i fler entreprenader för att fler ska ut i arbete 

Sysselsättningskrav genom upphandling 
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Vår roll är att vara möjliggörare. 

Vårt kärnuppdrag är att fler Helsingborgare ska arbeta eller 

studera. För det krävs stegförflyttningar. 

I mellanrummen, mellan våra olika förvaltningar eller myndigheters 

uppdrag, behöver vi möjliggöra för att andra ska kunna ta en viktig 

roll. Samspel med näringsliv, föreningsliv och civilsamhälle är därför 

en nyckelfråga.

Stadsdelsarbetet 
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Områden med 
högre 
arbetslöshet, 
större ohälsotal, 
fler med 
försörjningsstöd 
och 
lägre 
utbildningsnivå.

Områden med högre 

arbetslöshet, 

större ohälsotal, 

fler med försörjningsstöd 

lägre utbildningsnivå
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Tack!  



Arbete och välfärd

En orienteringskurs mot lokalvård-

En insats i att förstå de kulturella 
skillnaderna och möta människor där de 
är för att integrera dem till det svenska 

samhället genom utbildning.



Bakgrund

• AME har många med låg språknivå.

• AME, kunskapsnavet och flykting och integration skapar en unik 

orienteringskurs mot lokalvård.

• Två handledare med olika kompetenser kompletterar varandra. 

Utbildning inom SFI, Lokalvård samt Lärarprogrammet.



Genomförande (den första lokalvårdsutbildningen)
• Lokalvårdsutbildningen pågick under 15 veckor med 7 

deltagande kvinnor.

• Deltagarna fick både praktisk och teoretisk undervisning 
kopplat till ämnet lokalvård.

• Deltagarna fick undervisning i svenska varje dag. 

• Utbildningsmaterial utvecklades under utbildningen



Resultat
• Alla 7 fick jobb på den reguljära arbetsmarknaden.

• Deltagarna poängterade efter avslutad kurs att de hade 
stärkt både sin självkänsla och sin sociala kompetens.

• Efterfrågan av lokalvårdare ökade i och med Covid 19.

• Pågående lokalvårdsutbildning



Unik utbildning genom samarbete
• Vi har tillsammans skapat en unik utbildning med stort 

utrymme för spontana diskussioner, situations- och 
individanpassat lärande.

• Samtal och diskussioner kring kultur, religion och normer.

• Hade ej varit möjligt utan en trygg miljö och öppet och 
respektfullt diskussionsklimat, vi löser problem 
tillsammans.



Alla vill vara med
Förstudie

Augusti – december 2020

Med delfinansiering av projektmedlet §37a från Länsstyrelsen i Kalmar län

Minna Ljungberg, projektledare/socionom 
Annelie Österberg, projektägare



Projektägare
Socialtjänsten

Anneli Österberg, 
enhetschef

Styrgrupp
Anneli Österberg, Soc.

Anna Kanberg, KoF
Christina Bringfors 

Dahlgren,
KLK

Arbetsgrupp
Angelina Aravena Leiva, KoF

Doris Aronsson, KoF
Ahmad Alaaddin, språkstöd

Karoline Ödell, KLK/Kommunikation
Violetta Öhman, 

KLK/Flykting och integration 

Referensgrupp
Sju deltagare med utländsk

bakgrund och med olika
erfarenheter samt I olika

livsstuationer

Projektledare
Minna Ljungberg



Målgrupp
Utlandsfödda vuxna personer och aktivitetsanordnare i Kalmar 
kommun

Syfte
Effektivare kommunikation

Mål
Få ett underlag för bedömningen av svaren från målgruppen. 



• Digitala enkäter på arabiska, engelska och kurmanji

• Intervjuer med hjälp av webbkamera

• Digital enkät till aktivitetsanordnare (föreningar registrerade i 
kommunen samt kommunala verksamheter)

Arbetsmetoden 



Avvikelse

Corona-effekter

Negativa - hinder för rekrytering av informanter och fysiska möten, 
behov av mellanhänder

Positiva – möjlighet att ställa frågor om information kring covid-19



Svar från…

De flesta
har bott í 
Sverige
5-10 år

Varav
60 kvinnor
och 43 män

Flest svar på arabisk
enkät

103 vuxna
personer

födda
utomlands

Föräldrar till 
154 barn

Digitala
intervjuer med 
åtta personer

86 
organisationer
och arrangörer
(10 kommunala
verksamheter)



Fritidsaktiviteter som utlandsfödda informanter vill göra



Varifrån får du information om fritidsaktiviteter? 

Sociala medier som Facebook/Instagram/Twitter Nyhetssajter på webben Kommunens webbplats

Kalmarappen Affischer/informationstavlor Från mina vänner eller bekanta

Information från skola (vuxen) Från barnens skola Tv-skärmar på bussar eller affärer



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0-2 år

2-5 år

5-10 år

Hur fick du veta om Covid-19 och pandemin första gången? 
(Delat utifrån hur länge informanterna har bott i Sverige)

Från någon i min egen familj Från en vän/bekant som pratar mitt språk Från vän/bekant som pratar svenska

På jobbet/praktik/genom skolan Svensk media,som SVT, SR etc Utländs media

Sociala medier Kalmar kommuns information Fån en myndighet ex 1177



0 5 10 15 20 25 30

Kommunal verksamhet

Bildningsförbund

Idrottsförening

Pensionärsförening

Hobby och ungdomsförening

Funktionshinderförening

Hembygdsförening

Social förening

Scouterna

Annan förening

Nöjdhet med kommunikation med utlandsfödda 
utifrån anordnares perspektiv

1Inte alls nöjda 2 3 4 5 mycket nöjda





Tendenser



Aktivitetsanordnare
Lära mera om 
målgruppen Interkulturellt 

bemötande

Anpassa 
kommunikationen 

till målgruppen 
tex via FB reklam

Mun till mun 
metoden/nätverk

Projekt
pengar

Rekryteringsplatser
/ mötesplatser

Dialogmöten

Nyckelpersoner

Stipendier



Kommunens verksamheter

Kommunicera genom 
kanaler som fungerar

Nätverk, 
kontaktytor med 

utlandsfödda

Stödja 
föreningar:
ge kunskap

Samla på lyckade 
exempel

Kommungemensam 
tänk i 

kommunikationen 
och samarbete med 

organisationer

Följa upp

Dialogmötena 
med föreningar 

och 
organisationer

Mötesplatser/
rekryteringspl

atser



Språkutveckling 
genom 
entreprenörskap



Tankar bakom upplägget

• elevintresse för eget företagande

• underlätta för elever att nå sina mål mot rätt yrke / utbildning

• spara tid för varje individ 

• bättre tillvarata utrikesfödda elevers motivation, erfarenheter och 

kunskaper -> samh.nytta

• riktat och specifikt språkstöd i realtid



Tankar bakom upplägget (forts)

● kunna erbjuda en orienteringskurs  -> tillgodose utbildningsplikten

● idé om att samarbeta över ämnesgränser (språk + ämne) = effektiv 

progression med omedelbar och individuell respons

● främja kommunikation / entreprenöriellt lärande / integration

● … allt började över fikat … 



Vad blev det?  

● Orienteringskurs

● Pilotprojekt hösten 2019 med 4:e kursomgången våren 2021 

● Vanligen 20 veckor och tre lektionstillfällen varje vecka (dagtid)

● Mycket och kontinuerligt språkstöd

● Utgår från ett entreprenöriellt lärande 

● Egenutvecklat och anpassat kursmaterial - allt i digital form

● Blandade arbetsformer och nätverksskapande (myndigheter mm)

● Två lärare följer kursdeltagaren genom kursen (lärare i sfi och ekonomi)

● Kursdeltagaren skapar sin egen affärsplan  / jobbplan (fr.o.m ht 2020)



Entreprenöriellt lärande . . . 

● testa egna idéer genom egen drivkraft

● söka kunskaper och information med utgångspunkt från egna intressen, 
förutsättningar och behov…

● använda exempel från närmiljö och konkret metodik

● utveckla förmågan att ta kontrollerade “risker” och pröva arbetssätt



Målgrupp

● personer med invandrarbakgrund som studerar på gruv eller sfi lägst kurs C 

● i första hand de som omfattas av utbildningsplikten  (heltidsstudier)

● personer från Kalmar kommun, Arbete och Välfärd

● alla ansökningar prövas individuellt



Mål med kursen

● klargöra begrepp och utveckla språk kring företagande och 
anställning

● öka kunskapen om yrken / branscher och arbetsmarknaden i 
Sverige

● utveckla självkännedom - kunna se och prata om sin egna styrkor / 
svagheter och öka medvetenheten om sina egna värderingar



Mål med kursen (forts.)

● … snabbare förverkliga sin yrkesplan / ett eget företag …,

● … ELLER insikten om att inte starta eget företag,

● …… även hålla drömmen om eget företagande vid liv tills dess att 
språknivån är tillräcklig,

● att bli en medveten anställd.



Pedagogiskt upplägg

Förförståelse / Ord

Fakta / egen forskning

Uppgifter / work-shop

Lärlogg

Affärsplan / Jobbplan



Exempel på planer med olika inriktning . . .



Styrkor  

● två kompetenser - effektivt - “unikt”
● språkstöd i realtid
● individfokuserat
● egenutvecklat kursmaterial 
● digitaliserat upplägg
● flexibelt - frihet i tid och rum
● tidseffektivt
● extern finansiering möjliggjorde utvecklingsarbete vid start 2019
● etablerat nätverk med externa parter, bl.a Företagarna, AF, SKM, 

Drivhuset, Integra.



Uppmärksamhet i lokal media



Uttalande från några elever ... 



Röster från några elever  ... 

https://docs.google.com/file/d/1WUdHTViSk3SbVS7qZ2OCDcEf6NxMFbWh/preview


 Vilka resultat har det blivit ...

● språkstarka elever - rustade för lyckad integration

● självnavigerande och målfokuserade entreprenöriella individer 

● kortare tid för utrikes födda att nå arbetslivet

● företag har skapats 



 Möjligheter

●  Samverkan med grannkommuner

●  Utöka externa nätverk -> företagare / yrkesgrupper

●  Skapa “företagsforum” genom nätverk för tidigare elever 

●   Mentorer



 … era tankar ...

●  …..

●  …..

●  …..



Nätverk i kursen



Frågor



Vi vill gärna ha era tankar kring kursen …

Välkomna att kontakta oss: 

Helen Petersson Ahlgren
Lärare Sfi
E-post helen.petersson-ahlgren@ksgyf.se
Tfn 0480 - 45 18 13

Lennart Nordström
Lärare i ekonomi
E-post lennart.nordstrom@ksgyf.se
Tfn 0480 - 45 18 25

mailto:helen.petersson.ahlgren@ksgyf.se
mailto:lennart.nordstrom@ksgyf.se




Integrationsrådets i Kalmar kommun sammanträde 2021-04-14 

 

Bilaga 5 

Föreningarnas Gemensamt Kalmar, RFSL Kalmar län och Barn och Unga i Sverige gemensamma 
presentation om sina resp. verksamheter och planering av den nya Kalmarsund Pride-festivalen som 
en länk till ett bild- och audiospel  

https://tinyurl.com/allaslikavarde  .    

https://tinyurl.com/allaslikavarde

	Bilaga 2_AME_Städutbildningen och språkhandledning_20210414.pdf
	Arbete och välfärd
	Bakgrund
	Genomförande (den första lokalvårdsutbildningen)
	Resultat
	Unik utbildning genom samarbete

	Bilaga 3_Projektet_Alla vill vara med_Soc._20210414.pdf
	Alla vill vara med�Förstudie�Augusti – december 2020
	Bildnummer 2
	Bildnummer 3
	Arbetsmetoden 
	Bildnummer 5
	Bildnummer 6
	Fritidsaktiviteter som utlandsfödda informanter vill göra
	Bildnummer 8
	Bildnummer 9
	Bildnummer 10
	Bildnummer 11
	Bildnummer 12
	Aktivitetsanordnare
	Kommunens verksamheter


