
VÄLKOMMEN TILL SYV-TRÄFF

Dagens agenda:

•Ett år med robotisering/automatisering

•Nya auktorisationsvillkoren

•Anvisningar

• Jämföraren

•Miniworkshop



• 31 utbildningsanordnare, 25 000 ansökningar per år 

• Inga sista ansökningsdatum

• Karriärvägledarna handlägger ansökningar, 
ser över publicering, nivåtester

• Drop-in två halvdagar i veckan

• Vägledning bokas via webben 
(fysiskt möte, telefon, Skype)

NACKA VUXENUTBILDNING
NACKA STYRMODELL 

VÄRDERING
Förtroende och respekt 
för människors kunskap 
och egen förmåga samt 

för deras vilja att ta 
ansvar. 

ALLA VILL OCH KAN



ROBOTISERING/AUTOMATISERING



VARFÖR 
ROBOTISERA/AUTOMATISERA?
• Förberedelse inför en växande folkmängd, bibehålla kvalitet och närhet

• Öka kundnöjdheten, snabbare handläggning

• Minska manuellt,  monotont och repetitivt arbete

• BETYGSADMINISTRATION, FAKTURERINGAR, PUBLICERING?

• ANSÖKNINGAR, förbereda beslut, förbereda brev, mejla brev, plocka 
fram sfi-kurs,  IKE-ansökningar – första info till kund

MEN VAD SKA ROBOTEN GÖRA?

ETT ÅR MED

YASEMIN



YASEMINS REGELVERK,
FÖRDELA TILL MANUELL HANTERING

Ansökan omfattar kurser både på gymnasienivå och grundnivå

Ansökan innehåller både kurspaket och enstaka kurser

Kontroll av överansökan

Kontroll av registrerade godkända betyg på sökt kurs



Antal ärenden totalt: 796

Andel ärenden till manuell handläggning:

24,12%

Andel ärenden till robothandläggning:

51,01%  

Andel ärenden IKE,  innan hemkommuns yttrande:

24,87%

STATISTIK 
ANSÖKNINGAR AUGUSTI 2019

Två robotar:

mottagarrobot + sändrobot

När handläggare godkänner 

robots förslag så är 

handläggningen 

3 klick istället för 19





VAD HAR VI LÄRT OSS

• Du behöver inte vara IT-tekniker för att bidra till automatisering

• Våga tänka nytt! 

• Samverka med systemleverantören

• Roboten behöver förvaltas och utvecklas

• Vi ser fram emot att fler moment automatiseras

• På gång – automatisera publiceringen, kontroll av upplagt utbud



AUKTORISATIONSVILLKOR OCH 
ANVISNINGAR



https://www.nacka.se/underwebbar/for-jobb-och-utbildningsexperter/vuxenutbildning/

HUR HITTAR DU TILL AUKTORISATIONSVILLKOREN OCH 
ANVISNINGAR HTTPS://WWW.NACKA.SE/

https://www.nacka.se/underwebbar/for-jobb-och-utbildningsexperter/vuxenutbildning/
https://www.nacka.se/


•Auktorisationsmodellen syftar till att öka valfriheten 
för medborgaren och till att underlätta fri 
konkurrens mellan kommunala, ideella och privata 
aktörer. Modellen innebär att medborgaren, efter 
myndighetsbeslut, själv kan välja vilken anordnare 
som ska utföra den beviljade tjänsten. 

VARFÖR HAR NACKA VALT 
AUKTORISATIONSMODELLEN



Kunden ska under utbildningstiden aktivt 
erbjudas samt ha tillgång till neutral 
studie- och yrkesvägledning hos 
anordnaren. 

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING
I AUKTORISATIONSVILLKOREN



VAD BETYDER DETTA I 
PRAKTIKEN

Studie- och yrkesvägledning 
inför studier ges av 
kommunen medan 
vägledning under pågående 
studier ska tillhandahållas 
och ges av aktuell 
anordnare. 



Det är Studie- och yrkesvägledaren hos 
anordnaren som nu planerar studier mot 
slutbetyg eller gymnasieexamen. 

Nacka kommun utfärdar slutbetyg/examen



ANVISNINGAR

https://www.nacka.se/underwebbar/for-jobb-och-

utbildningsexperter/vuxenutbildning/anvisningar/

https://www.nacka.se/underwebbar/for-jobb-och-utbildningsexperter/vuxenutbildning/anvisningar/


•Sfi-nivåplaceringsmallen

•En individuell studieplan som anordnaren 
kan välja att använda. 

UNDER ARBETE



SFI – NIVÅPLACERING

KRITERIER Studieväg 1

Kurserna 1A - D

Studieväg 2

Kurserna 2B - 2D

Studieväg 3

Kurserna 3C - 3D

Skolbakgrund 0–6 år 7–12 år

12 år gymnasium eller 
högskolestudier

12–13 år gymnasium eller 
högskolestudier

Kunskaper i 
engelska

Kan engelska i tal och skrift

Läsa och skriva Kan inte eller är osäker på att 
läsa och skriva på sitt 
modersmål.
Kan inte det latinska alfabetet.

Kan läsa och skriva på modersmålet.
Behärskar inte 
(är osäker på) det latinska alfabetet.

Behärskar det latinska alfabetet.
Van att studera, kan minst två språk.

Tidigare studier 
inom sfi eller annan 
kurs i svenska

Betyg från sfi studieväg 1 eller 
bedömning

Betyg från sfi studieväg 2 eller test 
eller bedömning

Betyg från sfi studieväg 3 eller test



ISP



När ändring i Nacka24 inte behövs

• byte från dag till kväll (eller tvärtom)

• Förlängning av kurs:  NYTT  - lägg upp ny ISP på kunds konto

När ändring i Nacka24 behövs

• Vid ändring från distans till klassrum (och tvärtom) eftersom
olika checkbelopp gäller.

REVIDERAD ISP 



Kurs som tas bort i ISP:

• Beviljad, men ej antagen & exporterad i N24: Sätt ”Ej antagen”

• Antagen & exporterad i N24: Registrera avbrott

Ny kurs i ISP:

• Om kursen är sökbar: eleven gör ny ansökan

• Om kursen inte finns sökbar: lägg upp ny kurs meddela Nacka vux, 
maila vuxenutbildningen@nacka.se

REVIDERAD ISP

mailto:vuxenutbildningen@nacka.se


Tänk på att alltid ha korrekt start- och slutdatum

• i elevens ISP

• till CSN

• i betygskatalogen

OBS! IKE-elever behöver nytt godkännande från
hemkommunen vid ändrad individuell studieplan

KOM IHÅG



JÄMFÖRAREN

https://www.nacka.se/forskola-skola/vuxenutbildning/skolor-med-
vuxenutbildning/

https://www.nacka.se/forskola-skola/vuxenutbildning/skolor-med-vuxenutbildning/


• Idag finns den för grundläggande kurser och för sfi-kurser

•Utvecklas hela tiden

• Synpunkter och uppdateringar skickas till vuxadmin@nacka.se

JÄMFÖRAREN

mailto:vuxadmin@nacka.se


Miniworkshop



Samtalsfråga - robotisering

Vilken arbetsuppgift skulle du vilja 
robotisera/automatisera?



Samtalsfråga - vägledning

•Hur arbetar ni idag med vägledning?

•Hur vet eleverna att ni finns?

•Hur prioriterar ni vilka ni träffar?



•Nytt möte tisdag 10 mars

TACK FÖR VISAT INTRESSE!



För att byta färg, Högerklicka på sidan, välj [Formatera bakgrund], välj [Hel fyllning], och välj den färg du vill ska fylla sidan.


