
VÄLKOMMEN TILL DIALOGMÖTE
9 november 2018 



AGENDA

08.00-08.30 Drop-in frukost 

08.30-08.40 Extratjänster

08.40-09.10 Hemfrid berättar om sin verksamhet 
och sitt rekryteringsbehov

09.10-09.40 Utvecklad Sfi i Nacka 

09.40-10.00 Samarbete med Keolis



EXTRATJÄNSTER 
Dialogmöte 2018-11-09



• Nacka kommun har under de senaste åren välkomnat nyanlända 
nackabor.

• Kommunen har kompetensförsörjningsbehov de kommande åren inom 
välfärdstjänster. Även andra verksamheter/enheter inom kommunen har 
liknande kompetensförsörjningsbehov.

• Genom att designa extratjänster som samordnas och leds av kommunens 
arbetsmarknadsgrupp (AMG) möjliggörs att den arbetssökande får en 
utökad inblick i arbetslivet och stöd till att bli anställningsbar samtidigt 
som berörda arbetsgivare får stöd i att vilja och våga anställa. 

BAKGRUND



• Extratjänst är en anställningsform för personer som står långt från 
arbetsmarknaden och nyanlända som är i etableringen eller som inte har 
kommit i egen försörjning. 

• Tjänsten finansieras med stöd från Arbetsförmedlingen med 100 procent 
av lönekostnaden (det vill säga bruttolön, sjuklön, semesterlön och 
lagstadgade arbetsgivaravgifter) upp till 20 000 kronor per månad. 

• Möjlig anställning under tolv månader med möjlighet till förlängning 
ytterligare tolv månader.

• Den som har en extratjänst har möjlighet att studera upp till 49 procent 
av arbetstiden. Det kan vara språkundervisning via svenska för invandrare 
(SFI)/ svenska som andraspråk (SVA) och/eller lämplig komvuxkurs. 

VAD ÄR EN EXTRATJÄNST?



Målgrupp

• En möjlighet för den som har fyllt 20 år, är arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen och som:

- Har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i 450 ersättningsdagar. 

- Är nyanländ och har fyllt 20 år samt har eller någon gång under de senaste 12 månaderna haft en etableringsplan. 

- Är nyanländ och har fyllt 20 år samt deltar i etableringsprogrammet eller någon gång de under senaste 12 månaderna 
varit anvisad till samma program. 

- Är nyanländ och har fyllt 20 år och inom de senaste 36 månaderna har fått uppehållstillstånd eller uppehållskort i 
egenskap av familjemedlem till en EU/EES-medborgare. 

Inriktningar

• Resurs inom ex. seniorcenter/äldreboenden, omsorgerna, kultur- och idrott, fastighetsservice, 

förskoleverksamhet etc.

Extratjänsten

• Personen får möjlighet att under 12 månader prova på att arbeta (för personen och arbetsgivaren bäst 

lämpad) inriktning, med möjlighet att förlänga ytterligare 12 månader.

• Vid behov kan anställningen kombineras med språkundervisning i svenska och eller kompletterande 

komvuxkurs. 

• Under perioden får personen stöd i att hitta en mer långsiktig lösning, antingen via anställning hos 

nuvarande arbetsgivare, anställning hos annan arbetsgivare eller stöd i att börja studera.  

Anställningsform

• Extratjänst

EXTRATJÄNSTER NACKA



SÅ HÄR GÅR DET TILL 
(KOMMUNALS AVTALSOMRÅDE )

Framtagande och 
uppdatering av katalog 
med inriktningar och 
arbetsplatser (AMG)

Urval/första matchning 
av individer utifrån 
katalog (AF, AFE)

Matchning mot 
arbetsplats och 

samordnat stöd kring 
beslutsunderlag (AMG)

Samråd med kommunal 
och beslut om extratjänst 

(AF) 

Anställningsavtal och 
start av extratjänst 

(AMG)

Kontinuerlig uppföljning 
(AMG)

• Ev. förlängning av 
extratjänst

• Ev. annan 
anställningsform

• Ev. annan insats via 
AF



SÅ HÄR GÅR DET TILL 

Framtagande och 
uppdatering av katalog 
med inriktningar och 
arbetsplatser (AMG)

Urval/första matchning 
av individer utifrån 
katalog (AF, AFE)

Matchning mot 
arbetsplats och 

samordnat stöd kring 
beslutsunderlag (AMG)

Samråd med kommunal 
och beslut om extratjänst 

(AF) 

Anställningsavtal och 
start av extratjänst 

(AMG)

Kontinuerlig uppföljning 
(AMG)

• Ev. förlängning av 
extratjänst

• Ev. annan 
anställningsform

• Ev. annan insats via 
AF

JUE kontaktar ansvarig 

karriärvägledare 

gällande kunder som kan 

vara aktuella för extratjänst



MER INFORMATION OM 
EXTRATJÄNST PÅ AF:S HEMSIDA

https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/Anstall-med-stod/Vara-

anstallningsstod/Extratjanst.html

https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/Anstall-med-stod/Vara-anstallningsstod/Extratjanst.html


FRÅGOR?



ÅTGÄRDER UTVECKLAD SFI
Dialogmöte 2018-11-09



BAKGRUND

• Nacka kommun har de senaste åren haft stabila resultat inom grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning gällande elevernas betygsresultat. Inom svenska för invandrare har målet om 
elevernas betygsresultat däremot inte uppnåtts. 

• Målet är att 42 procent av eleverna ska uppnå lägst godkänt betyg senast terminen efter kursstart. 

- 2017 var utfallet 35 procent, jämfört med 38 procent 2016. 

- T1 2018 var utfallet 53 procent

- T2 2018 var utfallet 42 procent

• Kommunen genomförde under våren 2018 en analys av vad som påverkar sfi-resultaten (AFN 
2018/146).  Utifrån analysen identifierades ett antal utvecklingsområden.



INSATSER OCH ÅTGÄRDER FÖR 
ATT STÄRKA RESULTATEN 

• Workshop med sfi anordnare om analys av sfi-resultat

• Flygande inspektioner hos samtliga sfi-anordnare för att undersöka 
öppettider under sommaren och kvaliteten i undervisningen 

• Utveckling av rutiner och riktlinjer kring prövning av betyg 

• Fokusgrupper med målgruppen

• Fokusgrupp med lärare 

• Pilotprojekt heltids-sfi

• Ta fram jämförelsemått för sfi 

• Översyn av ersättningsmodellen, ersättningsnivåer och betygsmodellen

• Fördjupad utredning och analys av avbrott och rutiner kring frånvaro

• Se över auktorisationsvillkor



FOKUSGRUPPER

Fokusgrupp Urval sfi-kurs
Antal deltagare i 
fokusgruppen

Fokusgrupp 1 1D, 2D 3

Fokusgrupp 2 2D, 3D 10

Fokusgrupp 3 2D, 3D 3

Fokusgrupp 4 
C (olika 
studievägar) 11

Fokusgrupp 5 2B 6

Fokusgrupp 6 2D 2

Totalt 35

FOKUSGRUPPER ELEVER FOKUSGRUPP LÄRARE

• Åtta anordnare

• 11 lärare 

• Undersöka hur målgruppen upplever utbildningen i sfi samt få målgruppens perspektiv på vad som 

fungerar bra och hur sfi kan utvecklas. 

• Fokusgrupp med lärare för att bredda perspektivet. 



FOKUSGRUPPER SFI-ELEVER

Vanligt med blandade 

undervisningsgrupper –

begränsar effektiv 

språkutveckling

Fasta kursstarter och 

homogena grupper utifrån 

utbildningsnivå skapar 

bättre förutsättningar för 

effektiv språkinlärning

Viktigt med tydlighet 

kring innehåll och 

förväntningar i kursen 

Grammatik, 

ordförståelse och 

ordförråd

Kurslitteratur i 

bokformat

Bra lärare behövs 

för effektiv 

språkinlärning. 

Omsättning av lärare 

begränsar effektiv 

språkinlärning – moment 

repeteras 

Träna på att prata 

svenska. Bra att kunna  

kombination sfi och 

språkpraktik 

Språkcafé är ett bra 

forum för att 

utveckla språket

Bra att kunna läsa sfi 

på heltid



FOKUSGRUPP SFI-LÄRARE

Blandade undervisningsgrupper 

begränsar individuell 

språkutveckling – behoven skiljer 

sig mellan olika studievägar

Blandade undervisningsgrupper 

pga. ej tillräckligt stora volymer 

av deltagare

Löpande antagning bidrar till 

skillnader i språknivåer bland 

elever i en undervisningsgrupp. 

Fasta kursstarter och bestämt 

slutdatum samt sammanhållna 

undervisningsgrupper skulle 

skapa bättre förutsättningar för 

språkutvecklingen

Begränsa auktorisation till en 

studieväg per anordnare 

– större volymer och 

specialisering

Idag stort tolkningsutrymme 

gällande nivåplacering – behövs 

tydliga riktlinjer från 

huvudmannen

Det behövs tydlighet och 

verkställighet kring konsekvenser 

vid ogiltig frånvaro – återinföra 

närvarorapportering



FRÅGOR?



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


