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UTAN SPANING – INGEN ANING



• Drygt 105 000 personer deltog, ökning med 8 % i jmf 2017

• Fler än 5 300 personer jobbade i kommunerna med dessa frågor

• Över 5 miljarder i kostnader

• 61 % av kunderna hade inte avslutad gymnasieutbildning

• 24 % av kunderna hade inte avslutad grundskoleutbildning

• Kommunens kunder är ”tyngre” än arbetsförmedlingens

• 61 100 kunder avslutade insatsen under året (60 %) 

• Källa SKL

1. KOMMUNALA ARBETSMARKNADSINSATSER 2018 -
RIKET



K

Källa SKL

VAD HÄNDER MED KUNDEN EFTER AVSLUTAD 
KOMMUNAL ARBETSMARKNADSINSATS I RIKET



Vikande konjunktur,  men fortsatt sysselsättningstillväxt

• Antalet sysselsatta har ökat med 24 300 personer i Stockholms län under 
det senaste året. 

• Det är antalet fast anställda som svarar för sysselsättningsökningen.  Av 
de anställda har 85 procent en fast anställning. 

• Antalet undersysselsatta har mer eller mindre varit konstant under det 
senaste året. 

• Uttryckt i förhållande till befolkningen innebär det att sysselsättningen 
beräknas till 73,4 procent. Det är tidsseriens (2005–2019) högst skattade 
nivå. 

• Bland inrikes födda kvinnor ökar sysselsättningen till 75,6 procent. För 
första gången har inrikes födda kvinnor en högre skattad sysselsättningen 
än inrikes födda män. 

2. STOCKHOLMS ARBETSMARKNAD
LÄNSSTYRELSEN Q2 2019



• Antalet personer utanför arbetskraften räknas till knappt 385 000. Det är 
i stort sett oförändrat jämfört med 2018.  Antalet studerande har dock 
ökat på ett års sikt. 

• 80 600 personer eller 5,9 procent är arbetslösa i Stockholms län. 

• Bland ungdomar (15-24 år) beräknas arbetslösheten till drygt 21 procent. 
Hälften av de arbetslösa är heltidsstuderande. 

• Antalet personer berörda av varsel ökar. 

• Ekerö har länets lägsta arbetslöshet (2,9%), Nacka (4,5%, minskat med 
0,3%), länet (6%).



• Sverige och Australien är bäst i världen på arbetskraftsinvandring, enligt 
OECD

• Arbetskraftsinvandringen har skiftat innehåll de senaste åren och består 
numera mest av högutbildade specialister

• Utvärderingar visar att 90 % av tillstånden sker för yrken som AF 
bedömer är bristyrken, ca 21 000 tillstånd beviljades (2018)

• Bristyrken: IT, programmerare, civil ingenjör, kockar, hantverkare m fl

• Arbetsgivarna avgör vilken kompetens som behövs

• Arbetskraftsinvandringen ökade 2018 produktionsvärdet med 34 
miljarder och 12 miljarder i skatteintäkter (Sv Näringsliv)

Källa: Arbetsmarknadsnytt

3. ARBETSKRAFTSINVANDRING



Utbildningspolitik – vuxenutbildning

- Främst förslag till förändringar för de kommunala huvudmännen 
(statsbidrag, högre ersättning för kombo-utbildningar, studiestartstödet 
blir kvar mm)

Arbetsmarknadspolitik

- Främst förslag till förändringar för af, även kommunerna

- arbetsmarknadspolitiskt program minskar med ca 20%

- ökade resurser till etableringsjobb

- införa integrationsår

- projekt utvecklingstid

- resurser till STOM ökar kraftigt

- kraftig minskning av arbetsmarknadsutbildning

5. STATENS BUDGET 2020
DEN SOM LEVER FÅR SE



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



ENKÄT STORSTHLMVÅREN 2019

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


SFI/SFX
Våren 2019



2019-06-18 13Endast svar från elever i er kommun redovisas i denna rapport.

Antal svar per utbildningsanordnare. Totalt 235 svar från Nacka kommuns elever.
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2019-06-18 14Medelvärde per fråga. Medelvärde skala 1 till 5.

Jämförelse med länet totalt
Nacka

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Jag kan rekommendera min skola till andra

Jag behandlas bra av mina lärare

Jag behandlas bra av andra elever

Det är arbetsro i klassrummet.

Jag upplever att kvinnor och män ges lika 

mycket utrymme på lektionerna

Skolan behandlar alla elever lika oavsett 

ålder, kön, könsidentitet eller …

Jag känner mig trygg i skolan

Jag vet vem jag ska vända mig till om jag 

inte känner mig trygg

Mina lärare förklarar så att jag förstår

Mina lärare gör så att jag vill lära mig merJag får den hjälp som jag behöver

Mina lärare berättar vad jag måste kunna 

för att få betyg

Mina lärare ger mig snabbt besked efter 

inlämningsuppgifter och prov

Min lärare hjälper mig nå min fulla 

potential

Mina erfarenheter används i 

undervisningen

Vi elever kan vara med och bestämma vad 

vi ska göra på lektionerna

Jag vet vem jag ska prata med om jag vill 

klaga på något i skolan

SFI/SFX-studier gör det lättare att få 

arbete

SFI/SFX-studier gör det lättare att studera 

vidare

Total Nacka



2019-06-18 15Redovisade medelvärden är avrundade till närmsta decimal.

Topp 5 frågor med bäst utveckling jämfört med föregående år för Nacka

Frågor med bäst utveckling

Nacka

4.5 +0.2 4.3

4.7 +0.1 4.6

4.8 +0.1 4.7

4.6 +0.1 4.5

4.6 +0.1 4.5

2019

Förändring 

jämfört med

2018 2018

Det är arbetsro i klassrummet.

Jag kan rekommendera min skola till andra

Jag känner mig trygg i skolan

Mina lärare berättar vad jag måste kunna för att få 

betyg

Mina lärare förklarar så att jag förstår

4,5

4,7

4,8

4,6

4,6

Medelvärde



2019-06-18 16Redovisade medelvärden är avrundade till närmsta decimal.

De 5 frågor med minst utveckling jämfört med föregående år för  Nacka

Frågor med mest negativ utveckling

Nacka

4.2 -0.2 4.4

4.4 -0.2 4.6

4.1 -0.0 4.1

4.6 -0.0 4.6

4.6 -0.0 4.6

2019

Förändring 

jämfört med

2018 2018

Jag vet vem jag ska prata med om jag vill klaga på 

något i skolan

SFI/SFX-studier gör det lättare att få arbete

Vi elever kan vara med och bestämma vad vi ska 

göra på lektionerna

Mina lärare gör så att jag vill lära mig mer

Jag behandlas bra av andra elever

4,2

4,4

4,1

4,6

4,6

Medelvärde



2019-06-18 17Medelvärde per fråga. Medelvärde skala 1 till 5. Årets nya frågor redovisas ej här.

Jämförelse med föregående år
Nacka

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Jag kan rekommendera min skola till andra

Jag behandlas bra av mina lärare

Jag behandlas bra av andra elever

Det är arbetsro i klassrummet.

Jag känner mig trygg i skolan

Jag vet vem jag ska vända mig till om jag 

inte känner mig trygg

Mina lärare förklarar så att jag förstår

Mina lärare gör så att jag vill lära mig mer

Jag får den hjälp som jag behöver

Mina lärare berättar vad jag måste kunna 

för att få betyg

Mina lärare ger mig snabbt besked efter 

inlämningsuppgifter och prov

Mina erfarenheter används i 

undervisningen

Vi elever kan vara med och bestämma vad 

vi ska göra på lektionerna

Jag vet vem jag ska prata med om jag vill 

klaga på något i skolan

SFI/SFX-studier gör det lättare att få 

arbete

SFI/SFX-studier gör det lättare att studera 

vidare

2019 2018 2017



2019-06-18 18Antal svar: 235

Andel elever inom sfi resp. sfx

Nacka

97%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

SFI

SFX

SFI/SFX

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

50%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Svenska för bussförare

Svenska för företagare

Svenska för hantverkare

Svenska för ingenjörer

Svenska för lastbilsförare

Svenska för medicinsk personal

Svenska för pedagoger

Svenska för jurister, ekonomer & 

samhällsvetare

Svenska för IT-programmerare

SFX-utbildning



2019-06-18 19Antal svar: 229

Andel elever klassrum resp. distans

Nacka

93%

7%

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

I klassrum

På distans

Klassrum/Distans

57%

31%

11%

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

På heltid (100 % studier)

På halvtid (50 % studier)

Mindre än halvtid

Vilken omfattning är din valda utbildning?



2019-06-18 20Antal svar: 212

När och hur mycket studerar eleverna?

Nacka

64%

25%

24%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

På förmiddagen

På eftermiddagen

På kvällen

Lördag och/eller söndag

När läser du sfi?

30%

36%

17%

17%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

0-2 timmar per vecka

3-6 timmar per vecka

7-10 timmar per vecka

Mer än 10 timmar per vecka

Hur mycket tid lägger du per vecka på dina studier utanför 

lektionstid?



2019-06-18 21Antal svar: 235

Andel elever som kombinerar studier med annan aktivitet

Nacka

45%

25%

16%

8%

3%

7%

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

Nej, bara SFI/SFX

Arbetar heltid (35 timmar/vecka eller 

mer)

Arbetar deltid (34 timmar/vecka eller 

mindre)

Deltar i aktivitet/praktik genom t ex 

arbetsförmedlingen/jobbtorg/kommun

Jag studerar på högskola/universitet

Annat

Kombinerar studier med annat



GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIAL

Våren 2019



2019-08-22 23Endast svar från elever i er kommun redovisas i denna rapport.

Antal svar per utbildningsanordnare. Totalt 619 svar från Nacka kommuns elever.

Utbildningsanordnare

Nacka
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2019-08-22 24Medelvärde per fråga. Medelvärde skala 1 till 5.

Översikt alla skalfrågor
Nacka

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Jag kan rekommendera min skola till andra

Jag behandlas bra av mina lärare

Jag behandlas bra av andra elever

Det är arbetsro på mina lektioner

Jag upplever att kvinnor och män ges lika 

mycket utrymme på lektionerna

Skolan behandlar alla elever lika oavsett ålder, 

kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk …

Jag känner mig trygg i skolan

Jag vet vem jag ska vända mig till om jag inte 

känner mig trygg

Jag har fått information om hur jag uppnår 

olika betyg

Mina lärare ger mig snabbt besked efter 

inlämningsuppgifter och prov
Mina lärare gör så att jag vill lära mig merMina lärare förklarar så att jag förstår

Jag får den hjälp som jag behöver

Jag har bra kontakt med arbetslivet genom 

mina studier

Min lärare hjälper mig nå min fulla potential

Jag är nöjd med mitt inflytande på utbildningen

Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper

Jag vet vem jag kan kontakta om jag har 

synpunkter eller klagomål

Jag är nöjd med den studie- och 

yrkesvägledning jag fått

Min utbildning ger mig ökade möjligheter till 

arbete eller fortsatta studier

Jag har tydliga mål för mina studier

Länet totalt Nacka



2019-08-22 25Redovisade medelvärden är avrundade till närmsta decimal.

Topp 5 frågor med bäst utveckling jämfört med föregående år för Nacka

Frågor med bäst utveckling

Nacka

4.4 +0.3 4.1

4.3 +0.2 4.0

4.6 +0.2 4.4

4.5 +0.2 4.3

4.5 +0.2 4.3

2019

Förändring 

jämfört med

2018 2018

Jag har bra kontakt med arbetslivet genom mina studier

Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper

Jag får den hjälp som jag behöver

Jag är nöjd med mitt inflytande på utbildningen

Mina lärare ger mig snabbt besked efter 

inlämningsuppgifter och prov

4,4

4,3

4,6

4,5

4,5

Medelvärde



2019-08-22 26Redovisade medelvärden är avrundade till närmsta decimal.

De 5 frågor med minst utveckling jämfört med föregående år för Nacka

Frågor med mest negativ utveckling

Nacka

4.6 -0.0 4.7

4.5 +0.0 4.5

4.4 +0.0 4.4

4.6 +0.0 4.6

4.6 +0.0 4.6

2019

Förändring 

jämfört med

2018 2018

Jag behandlas bra av andra elever

Jag vet vem jag ska vända mig till om jag inte känner mig 

trygg

Det är arbetsro på mina lektioner

Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag fått

Jag har tydliga mål för mina studier

4,6

4,5

4,4

4,6

4,6

Medelvärde



2019-08-22 27Medelvärde per fråga. Medelvärde skala 1 till 5. Årets nya frågor redovisas ej här.

Jämförelse med föregående år
Nacka

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Jag kan rekommendera min skola till andra

Jag behandlas bra av mina lärare

Jag behandlas bra av andra elever

Det är arbetsro på mina lektioner

Jag känner mig trygg i skolan

Jag vet vem jag ska vända mig till om jag inte 

känner mig trygg

Jag har fått information om hur jag uppnår 

olika betyg

Mina lärare ger mig snabbt besked efter 

inlämningsuppgifter och prov

Mina lärare gör så att jag vill lära mig mer

Mina lärare förklarar så att jag förstår

Jag får den hjälp som jag behöver

Jag har bra kontakt med arbetslivet genom 

mina studier

Jag är nöjd med mitt inflytande på utbildningen

Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper

Jag vet vem jag kan kontakta om jag har 

synpunkter eller klagomål

Jag är nöjd med den studie- och 

yrkesvägledning jag fått

Min utbildning ger mig ökade möjligheter till 

arbete eller fortsatta studier

Jag har tydliga mål för mina studier

2019 2018 2017



2019-08-22 28Antal svar: 431

Varför studerar du på komvux?

Nacka

48%

30%

29%

26%

23%

18%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Lättare få jobb

Få behörighet till högskola/universitet

Lära mig svenska

Vill arbeta med annat än tidigare

Personlig utveckling

Få en gymnasieutbildning

Annan anledning



2019-08-22 29Antal svar: 142

Varför har du valt att läsa på distans?

Nacka

57%

49%

5%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Går bra att kombinera med mitt arbete

Går bra att kombinera med mitt familjeliv

Kursen erbjöds bara som distanskurs

Annan anledning



2019-08-22 30Antal svar: 619

Andel elever klassrum resp. distans

Nacka

70%

30%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

i klassrum

på distans

Klassrum/distans

28%

25%

47%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Kurser på grundläggande nivå

Teoretiska kurser på gymnasial nivå

Yrkeskurser på gymnasial nivå

Kursnivå



2019-08-22 31Antal svar: 619

Modersmål och språk

Nacka

68%

29%

3%

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

Inte svenska som modersmål

Svenska som modersmål

Vet ej/ej svar

Modersmål

86%

6%

7%

1%

1%

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

Svenska

Engelska

Arabiska

Tigrinja

Ryska

Jag vill besvara enkäten på:



2019-08-22 32Antal svar: 619

Omfattning av studierna

Nacka

75%

20%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

På heltid (100 % studier)

På halvtid (50 % studier)

Mindre än halvtid

Vilken omfattning är din valda utbildning?

56%

44%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Ja

Nej

Jag kombinerar studier med arbete:



2019-08-22 33Antal svar: 619

Elevernas tidigare utbildning

Nacka

4%

6%

17%

16%

30%

27%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ingen studiebakgrund

Inte klar med grundskola

Grundskola

Inte klar med gymnasiet

Gymnasieutbildning

Universitet, högskola eller yrkeshögskola

Vad har du för utbildning sedan tidigare?



2019-08-22 34Antal svar: 619

Hur mycket tid lägger eleverna på studier utanför lektionstid?

Nacka

14%

33%

25%

27%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

0-2 timmar per vecka

3-6 timmar per vecka

7-10 timmar per vecka

Mer än 10 timmar per vecka

Hur mycket tid lägger du per vecka på dina studier utanför lektionstid?



• Samtliga anordnare rapporterar i Stratsys

• Verksamhetsbesök hos 15 anordnare under v. 40-44

• Agenda vid besöken

- Kvalitetsrapporten: gemensam analys av måluppfyllelse, framgångsfaktorer och 
förbättringsområden

- Stickprov: Kompetensutvecklingsplan

- Lektionsbesök samtal med lärare och elever

KVALITETSUPPFÖLJNING
KOMMUNAL VUXENUTBILDNING



• Kommunal vuxenutbildning - Första halvåret 2019

- Nationella provresultat

• Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare - Första halvåret 
2019

- Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat

- Nationella provresultat

• Kommunal vuxenutbildning – 2019

- Pedagogisk personal

RAPPORTERING TILL SCB



• Kommunen har ansvar för att göra nivåbedömningar och nivåplaceringar

- Anordnare gör fördjupad kartläggning när eleven påbörjar sina studier

• Undervisning sker i separata studievägar inom sfi

• Krav kring individuella studieplaner förtydligades

• Krav på lärarens utbildning och kompetens infördes

- Majoriteten av lärarna ska vara behöriga och majoriteten av lärarna ska vara 
legitimerade

PÅMINNELSE OM NYA 
AUKTORISATIONSVILLKOR FR.O.M. 
1 SEPTEMBER 2019



• Sfi

- https://jamfor.nacka.se/21

• Grundläggande

- https://jamfor.nacka.se/18

• Gymnasial

- https://jamfor.nacka.se/19

Ändringar skickas till vuxadmin@nacka.se

JÄMFÖRAREN KOMVUX

https://jamfor.nacka.se/21
https://jamfor.nacka.se/18
https://jamfor.nacka.se/19
mailto:vuxadmin@nacka.se
https://www.nacka.se/forskola-skola/kundval-och-kvalitet/jamforaren/


NÖJDHETSUPPFÖLJNING RESULTAT 2019 
UTFALL FÖR KVALITETSRAPPORT VERKSAMHETSÅR 2018

54 % kvinna 46 % man



RESULTAT ÖVER TID PER OMRÅDE



MEDELVÄRDEN PER KÖN

MEDELVÄRDEN PER JOBBPENG



RESULTAT NKI 



RESULTAT VÄRDEGRUND



RESULTAT EGNA MÅL



RESULTAT KONTAKT MED ARBETSLIVET



KVALITETSRAPPORT 
ARBETSMARKNADSINSATSER 2018
Arbets- och företagsnämnden antog rapportens innehåll den 25 september 2019

• 15 genomförda verksamhetsbesök av 19 anordnare som har haft uppdrag för kommunen 

under 2018.

• Inhämtat 16 kvalitetsrapporter i Stratsys varav 14 behövt kompletteras. 

• Inhämtat en mängd förbättringsidéer från anordnare båda vad gäller kommunens och 

anordnarnas arbete inom Jobbpeng och SAI.

• Inhämtat idéer för hur vi kan förbättra kvalitetsuppföljningen, bland annat:

➢ Bättre kundanpassning av nöjdhetsenkät

➢ Bättre indikatorer och mätmetoder

➢ Tydligare målformuleringar
➢ Ökad pedagogik i Stratsys



KUNDFÖRDELNING PER JOBBPENG 2018

159

198

394

Jobbpeng grund Jobbpeng förstärkt SAI



RESULTAT ANTAL KUNDER AVSLUTADE TILL ARBETE, 
STUDIER ELLER EGET FÖRETAGANDE PER 
ANORDNARE 2018

101

69

51
45

39 38

30
24

21
17 16

6

47

24
20

15 14
8

11
7

2
5

8
1

0

20

40

60

80

100

120

Totalt antal avslutade 1 jan till 14 dec 2018

Antal avslut till arbete, studier eller eget förtagande



GENOMSNITTLIG INSATSTID PER 
JOBBPENG OCH ANORDNARE

54

43

78

162

378

285

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Jobbpeng grund

Jobbpeng förstärkt

SAI

Genomsnitlig insatstid Antal kunder



FRAMGÅNGSFAKTORER

• Bemötande

• Kundfokus och individanpassning

• Systematik i uppföljning och förbättring av verksamheten

• Medarbetarnas utbildning och kompetens

• Effektiva och beprövade metoder och arbetssätt

• Tydlig rollfördelning

• Systematisk samverkan internt och externt för kundnyttan och för 

utveckling av verksamheten



För att kunna erbjuda likvärdiga insatser för alla kunder

• Jämnare resultat för andel kunder som avslutas till arbete, studier eller 
eget företagande

• Jämnare resultat för genomsnittlig insatstid

• Mer likvärdighet i de systematiska kvalitetsledningssystemen

• Ökad tydlighet i vägledning 

• Månadsuppföljning

• Avvikelsehantering och Lex Sarah

• Riskanalys av händelser som kan innebära brister i verksamhetens kvalitet

FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 



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


