Fokus på
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Arbetsmarknadsförvaltningens
uppdrag och resultat
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Möjligheternas
Stockholm
Arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag är att fler stockholmare
arbetar och studerar. Alla som bor i vår stad ska ha förutsättningar
att försörja sig, vara delaktiga i samhället och skapa sig ett bra liv.
Det är målen vi arbetar för i alla våra verksamheter, varje dag.
Här beskriver vi hur vi ska nå dit. Vi har sammanfattat våra resultat för 2021 och
beskriver det vi ska göra 2022. Förhoppningen är att ge dig en bild av hur vi arbetar
för att nå stadens mål: I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete
och svenskkunskaper är kort.
För att nå målen är det viktigt att arbeta systematiskt
med att utvärdera och utveckla verksamheten. Det
gör vi genom att förbättra och anpassa arbetssätt och
metoder, vara lyhörda för förändringar i omvärlden,
och genom att stärka samverkan såväl inom staden som
med externa aktörer. Förvaltningens medarbetare spelar
en nyckelroll genom att varje dag arbeta engagerat och
fokuserat tillsammans med aspiranter och elever,
och på det sättet bidra till Stockholms stads vision –
Möjligheternas Stockholm.

Karina Uddén
Förvaltningschef
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Det här är arbetsmarknadsförvaltningen
Arbetsmarknadsförvaltningens övergripande uppdrag är att stötta stockholmare
till studier och arbete. Våra huvuduppdrag är att se till att de har tillgång till
arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning. Förvaltningen har också flera
stadsövergripande samverkans- och samordningsuppdrag:
• mottagande och etablering av nyanlända
• feriejobb för ungdomar
• kommunala aktivitetsansvaret (16–19-åringar)
• samverkan med Arbetsförmedlingen
• samhällsorientering för nyanlända
• stadsdelsnämndernas arbetsmarknadsinsatser
• skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare (OSA).
Arbetsmarknadsförvaltningen har 1 100 medarbetare varav
närmare 900 är tillsvidareanställda.
JOBBTORG STOCKHOLM
Jobbtorg Stockholm stöttar personer som har försörjningsstöd för att de ska nå en egen försörjning
genom studier eller arbete. På jobbtorgen erbjuds
deltagarna, som där kallas aspiranter, insatser, stöd,
matchning och coachning. Jobbtorgen är ingången
till stadens alla arbetsmarknadsinsatser. En del av
uppdragen utförs i nära samarbete med upphandlade
externa leverantörer.
Stadens jobbtorg finns i Farsta, Skärholmen,
Södermalm, Kista och Vällingby. De jobbtorg som
vänder sig till unga vuxna mellan 16 och 29 år finns
i Globen, Skärholmen, Kista och Vällingby.
Uppsökande arbete
Jobbtorg Stockholm bedriver ett mycket omfattande
arbete för att söka upp unga mellan 16 och 19 år som
inte är inskrivna på någon gymnasieskola eller som
inte har fullföljt gymnasiet. Kommunerna har enligt
skollagen ett ansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt,
det kallas kommunens aktivitetsansvar.
Andra grupper som jobbtorgen arbetar uppsökande
emot är och unga vuxna mellan 20 och 29 som
varken arbetar eller studerar, liksom kvinnor långt
från arbetsmarknaden.
VUXENUTBILDNING STOCKHOLM
Stockholms stads vuxenutbildning erbjuder
utbildningsformerna:

• komvux på grundläggande- och gymnasial nivå
• komvux som särskild utbildning
• komvux svenska för invandrare (sfi)
• yrkeshögskola (YH)
Ungefär 80 procent av utbildningarna bedrivs genom
upphandlade utbildningsanordnare och 20 procent i
stadens egna skolor, de så kallade egen regi-skolorna.
Dessa är Campus Åsö,Vuxenutbildning Järva, Vuxenutbildning Söderort, Frans Schartaus Handelsinstitut
och Komvux Rosenlund.
Målgrupper för vuxenutbildning
Vuxenutbildningens elever har mycket olika bakgrund,
ålder, förkunskaper och motivation. I målgruppen finns
det elever som helt saknar en grundläggande utbildning
och elever som bara behöver komplettera med en
enstaka kurs för att nå en gymnasieexamen eller
behörighet till högre studier. Andra behöver yrkesväxla
eller har behov av kompetensutveckling för att kunna
behålla sitt arbete.
Mottagande, antagning och stöd
Vuxenutbildningscentrum ansvarar för information,
antagningar, vägledning och tester inom vuxenutbildningen. Centrum för samhällsorientering tillhandahåller
samhällsorientering för samtliga kommuner i länet.
Etableringscentrum på Welcome House arbetar för att
nyanlända ska integreras snabbt genom stöd från olika
aktörer i staden, statliga myndigheter och civilsamhället.
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Studier och arbete

Uppdrag 2022
Kvinnor och män studerar eller arbetar

En del av de personer arbetsmarknadsförvaltningen arbetar med är arbetslösa som
har en utsatt position och som riskerar långvarigt utanförskap från arbetsmarknaden.
Behovet av att stärka deras konkurrensförmåga är därför stort. Många har kort utbildning och saknar den kompetens som arbetsgivare efterfrågar, andra behöver individanpassat stöd för att nå en hållbar etablering på arbetsmarknaden. Unga som varken
arbetar eller studerar behöver tidigt stöd för att inte hamna i långvarigt utanförskap.
För att fler Stockholmare ska komma i arbete arbetar förvaltningen i nära samverkan
med Arbetsförmedlingen.

Därför ska vi under året:
• Utveckla det uppsökande arbetet av 16-19åringar som inte går i gymnasieskolan och
ge stöd för att de ska återgå till studier eller
komma i arbete.
• Tillsammans med utbildningsförvaltningen
vidareutveckla arbetet med att etablera kontakt
med elever som är i riskzonen under sista året i
grund- eller gymnasieskolan för att erbjuda stöd
i övergångar till skola eller arbetsliv.
• Fortsätta utveckla det uppsökande arbetet för
att nå unga som varken arbetar eller studerar.
• Arbetet ska särskilt fokusera på att nå fler unga
kvinnor, personer med funktionsnedsättningar
och personer med social problematik.
• Samverka med sociala insatsgrupper och erbjuda
stöd och insatser för unga med tidigare kriminell
bakgrund eller risk att dras in i kriminalitet.
• Jobbtorg Stockholm och Vuxenutbildning ska
tillsammans utveckla det studiemotiverande
arbetet för att fler som saknar grundläggande
utbildning eller stora delar av gymnasieutbildning ska komma in i studier.
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• Arbeta för att öka den lokala närvaron i ytterstaden och särskilt prioritera studiemotiverande
insatser.
• Utöka utbudet av yrkesutbildningar, bland
annat utbildningar kopplade till kompetensbehov för klimatomställning.
• Utöka utbudet inom kombinationsutbildningar
med fokus på inriktningar som kan påbörjas
med lägre förkunskaper i svenska.
• Utveckla Stockholmsjobb, bland annat
genom att ta fram sammanhållna koncept
inom bristyrkesbranscher som ger både
praktisk arbetslivserfarenhet och utbildning
för ökad anställningsbarhet.
• Utveckla den digitala kompetensen hos
aspiranter, studerande och medarbetare och
utveckla nya digitala redskap som underlättar
lärande och kontakter med kommuner och
myndigheter.

Resultat 2021
→ Drygt 52 000 elever studerade inom
vuxenutbildningen i Stockholm, varav
cirka 60 procent inom komvux och
74 procent inom yrkeshögskolan är
kvinnor.
→ Fler elever än föregående år får godkända betyg inom både grundläggande
och gymnasial vuxenutbildning.
→ Över 10 600 individer har varit inskrivna
på jobbtorgen eller erbjudits stöd
genom de uppsökande uppdragen.
→ Drygt 65 procent av Jobbtorg Stockholms aspiranter har gått vidare till
arbete och studier efter avslut.
→ 739 aspiranter har fått ett
Stockholmsjobb.

→ Närmare 9 200 ungdomar har haft
ett feriejobb.
→ Förvaltningen har haft kontakt med
2 425 ungdomar mellan 16 och 19 år
genom det kommunala aktivitetsansvaret.
→ Närmare 50 procent av ungdomarna
16-19 år har gått vidare till studier
efter avslutad insats inom Jobbtorg
Stockholm.
→ Förvaltningen har genom sitt
uppsökande arbete haft kontakt med
1 526 unga vuxna mellan 20 och 29 år.
→ 77 procent av personerna mellan
20 och 29 år som avslutat sin insats
har kommit ut i jobb eller studier.
→ 140 ungdomar har anställts i
stadens verksamheter inom ramen
för regeringsuppdraget
”Jobb för unga”.
→ 51 procent av unga kvinnor (18-29 år)
som läser en teoretisk kurs på
komvux går vidare till högskolan
inom ett år. Motsvarande siffra för
män är 39 procent.

Drygt 52 000
elever studerar inom
vuxenutbildningen.
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Nyanlända

Uppdrag 2022
Nyanlända studerar, arbetar och deltar i samhällslivet

Arbetsmarknadsförvaltningen erbjuder komvux på grundläggande- och gymnasial
nivå, som särskild utbildning och sfi. Vi erbjuder också samhällsorientering för
nyanlända. Tillsammans med Arbetsförmedlingen arbetar vi aktivt för att nyanlända
snabbt ska komma in i studier och på arbetsmarknaden. Förvaltningen samordnar
stadens arbete med mottagande och etablering av nyanlända, som via Welcome
House erbjuds ett samlat initialt stöd.

Därför ska vi under året:
• Fortsätta att utveckla stödet för nyanlända via
Welcome House genom att fördjupa samverkan
med Arbetsförmedlingen, Region Stockholm,
civila samhället och andra förvaltningar inom
staden.

• Erbjuda stöd på modersmål, så kallat språkstöd,
till nyanlända under utbildning eller praktik.

• Utveckla arbetssätt som stärker möjligheterna
för sfi-studerande att ta del av de praktikeller anställningsmöjligheter som skapas inom
Integrationspakten, som är Stockholms stads
medlemsnätverk för organisationer som vill
bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad
och stad.

• Matcha nyanlända som bor i stadens tillfälliga
boenden mot arbetsmarknaden.

• Göra en genomlysning av sfi för att höja kvaliteten i undervisningen och öka motivationen
hos eleverna, med målet att fler slutför sin
utbildning.
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• Erbjuda mentorskap för nyanlända, språkmentorer och yrkesmentorer i syfte att
påskynda etableringen på arbetsmarknaden.

• Fortsätta att utveckla utbildningsformer med
svenska i kombination med yrke, till exempel
kombinationsutbildningar.

Resultat 2021
→ Cirka 17 500 personer har studerat sfi
under 2021.
→ Drygt 1 300 har studerat kombinationsutbildningar, där sfi kombineras med en
yrkesutbildning.
→ Närmare 70 procent av dem som har
studerat en kombinationsutbildning har
fått arbete.

→ Welcome House och Etableringscentrum har startat, en väg in till
samhället där nyanlända kan få hjälp
från både staden och myndigheter.
→ 440 personer från Stockholms stad har
genomfört samhällsorientering, varav
381 är kvinnor.
→ 184 nyanlända ungdomar som omfattas
av tillfälliga bestämmelser i gymnasielagen har fått stöd inom Jobbtorg
Stockholms verksamheter.
→ 125 av dessa har hittills fått en anställning som uppfyller Migrationsverkets
krav för att kunna ansöka om permanent uppehållstillstånd och ytterligare
18 har andra typer av anställningar.
→ 359 nyanlända på stadens anläggningsboende har fått stöd att komma
ut i självförsörjning. 160 av dessa har
fått arbete.
→ Flera jobbspår i samarbete med
Arbetsförmedlingen och branscher
har tagits fram.
→ 15 mentorskapsprogram startats och
269 par matchats inom dessa.

184 nyanlända

ungdomar som omfattas av
tillfälliga bestämmelser i
gymnasielagen har fått stöd
inom Jobbtorg Stockholms
verksamheter.
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Funktionsnedsättning

Uppdrag 2022
Kvinnor och män, oavsett funktionsförmåga, har möjlighet att delta
i utbildning och arbete på lika villkor

Personer med funktionsnedsättning riskerar oftare än andra grupper att hamna i
långtidsarbetslöshet. Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar för att öka tillgängligheten och delaktigheten i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning. Vi
planerar och utformar den omgivande miljön så att den är tillgänglig och anpassar
utbildningar inom komvux och arbetsmarknadsinsatser utifrån behov. I samverkan
med arbetsgivare arbetar förvaltningen för breddad rekrytering, till exempel
genom arbetsdifferentiering.

Därför ska vi under året:
• Erbjuda stöd till andra verksamheter i staden
för att bredda rekryteringsunderlaget genom
arbetsdifferentiering och därigenom öka möjligheterna för personer som har en funktionsnedsättning att få och behålla ett arbete
i staden.
• Erbjuda alla aspiranter ett individuellt utformat
stöd genom att använda beprövade metoder,
till exempel Supported Employment (SE), i syfte
att hitta, få och behålla ett arbete.
• Erbjuda serviceassistentanställningar, en typ
av Stockholmsjobb, särskilt anpassade för
arbetssökande med funktionsnedsättning.
• Erbjuda fler personer stöd i övergången från
sysselsättning eller daglig verksamhet till arbete
på den öppna arbetsmarknaden.
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• Arbeta med stöd och anpassningar inom
vuxenutbildningen så att elever som har behov
av extra anpassningar ska kunna studera på
samma villkor som andra elever.
• Utforma tjänster och kvalifikationskrav som
gör det möjligt att ta tillvara kompetenser hos
personer med funktionsnedsättning.
• Integrera anpassningar och skapa mer
tillgängliga lärmiljöer på skolorna.
• Genom Studieteamet, Vuxenutbildning
Stockholms centrala elevhälsa, jobba
konsultativt mot skolorna i elevhälsofrågor
för att ge stöd för att fullfölja utbildning.

Resultat 2021
→ Ökad kompetens bland rektorer och
specialpedagoger kring tillgängliga
lärmiljöer genom utbildning av
Studieteamet.
→ Nya Komvux Rosenlund (tidigare
Lärvux) har skapats. Bakgrunden är
att särskild utbildning för vuxna sedan
1 juli 2020 är en del av komvux.
→ Förvaltningen har bistått andra förvaltningar och bolag i staden i arbetet
med arbetsdifferentieringsanalyser.
Arbetsdifferentiering är en metod som
innebär att arbetsuppgifter anpassas
och avgränsas så att de kan tilldelas
och utföras av personer med funktionsnedsättningar.

→ 85 personer har deltagit i insats inom
Alfa och 43 procent har gått vidare till
jobb eller studier efter avslutad insats
inom Alfa. Alfa erbjuder stöd till arbete
eller studier till personer med psykisk
funktionsnedsättning, som är i kontakt
med socialpsykiatrin.
→ 96 personer har tagit del av insatser
inom IWork och 58 procent har gått
vidare till arbete eller studier efter
avslutad insats. IWork erbjuder stöd
till personer som omfattas av LSSlagstiftningen.

→ 57 personer har haft en Serviceassistentanställning. Serviceassistenter
är en insats inom ramen för Stockholmsjobb för personer med en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan.
→ 75 procent arbetar eller studerar
tre månader efter avslutad serviceassistentanställning, enligt den
senaste mätningen.

57 personer

har haft en serviceassistentanställning.
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Kompetensförsörjning

Uppdrag 2022
Arbetsgivare har tillgång till efterfrågad kompetens

Det har skett en stark återhämtning på arbetsmarknaden under 2021 och det
finns en stor efterfrågan på arbetskraft. Trots att många stockholmare står
utan arbete har arbetsgivare svårt att hitta rätt kompetens. Arbetsmarknadsförvaltningenbidrar till näringslivets och stadens kompetensförsörjning genom
vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser och god samverkan med arbetsgivare.
Fokus är att uppnå en bättre och snabbare matchning för dem som står till
arbetsmarknadens förfogande, och att utveckla utbildningar utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov.
Vuxenutbildningens roll i omställning, yrkesväxling och nyanländas etablering är
viktig både för kompetensförsörjningen och i arbetsmarknadspolitiken.

Därför ska vi under året:
• Öka tillgången till rätt kompetens genom
yrkesutbildningar på gymnasial nivå och på
eftergymnasial nivå genom yrkeshögskolan.
• Utveckla utbildningar där efterfrågan finns,
i samråd med näringsliv och arbetsgivare.
• Erbjuda utbildningar i svenska för personal som
jobbar inom vård och omsorg och på förskolor i
Stockholms stad.
• Fortsätta att samla aktörerna inom Integrationspakten för att etablera fler stockholmare på
arbetsmarknaden.
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• Fortsätta att genom jobbpartnerskap skapa
hållbar och långsiktig samverkan som bidrar
till kompetensförsörjning, anställningar och
praktikplatser.
• Fortsätta med nätverk med arbetsgivare för
utveckling av yrkesutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och kombinationsutbildningar.
• Tillsammans med flera andra aktörer bidra till
Region Stockholms projekt Kompetensarena
Stockholm samt skapa en bättre matchning
mellan utbildningar och arbetsmarknadens
behov.

Resultat 2021
→ Nya yrkesutbildningar har tagits fram
i samverkan med branscher utifrån de
behov som finns på arbetsmarknaden.

→ 65 nya aktörer har anslutit sig till
Integrationspakten som idag har
355 medlemmar.

→ Fler elever har deltagit i gymnasiala
yrkeskurser och YH-utbildningar.

→ 49 personer har fått anställning inom
ramen för arbetet med sysselsättningsfrämjande krav i upphandling.

→ Cirka 1 100 elever studerade i yrkeshögskolan och 81 procent arbetar efter
utbildningen.
→ Närmare 75 procent av de elever som
gått en yrkesutbildning får jobb efter
utbildningen.
→ 215 anställda vid förskolor, äldreboenden
och hemtjänst i ytterstaden (RinkebyKista, Spånga-Tensta, Skärholmen,
Hässelby-Vällingby, Skarpnäck) har fått
en utbildning i yrkessvenska.

→ 30 nya jobbpartnerskap har tecknats,
inom bland annat IT och Tech, bygg,
vård och omsorg, grön omställning och
besöksnäring.
→ Nyanlända, aspiranter, elever och
medarbetare har informerats om
arbetsmöjligheter på andra orter med
behov av arbetskraft genom projektet
”Relocate”.

→ Två gymnasiala yrkesutbildningar som
lär ut kunskaper i modern, miljövänlig
teknik har tagits fram.
→ De lokala jobbtorgen och utbildningsanordnarna har, i samverkan med
arbetsgivare, fortsatt att arbeta
under året för att matcha aspiranter
till anställning och praktik samt finna
APL-praktik för studerande i yrkesutbildningar.

8 av 10

som läst en YH-utbildning
vid har jobb efter examen.
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Agenda 2030
Stockholms stad har ett stort ansvar när det gäller genomförandet av hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Stadens lokala arbete ska bidra till att förbättra förutsättningarna för global hållbar utveckling. Arbetsmarknadsförvaltningen har ett särskilt
ansvar för tre av hållbarhetsmålen:
INGEN FATTIGDOM
I Sverige och Stockholm når vi generellt detta mål
även om det finns stora skillnader mellan olika
områden i staden. Det finns betydande utmaningar
som ökande långtidsarbetslöshet, långvarigt utanförskap från arbetsmarknaden och långvarigt behov av
ekonomiskt bistånd. Arbetsmarknadsförvaltningen
bidrar till att målet nås genom Jobbtorg Stockholms
uppsökande arbete, arbetsmarknadsinsatser och
individuellt stöd samt vuxenutbildning.
GOD UTBILDNING FÖR ALLA
Stockholmarna har generellt en hög utbildningsnivå.
Men personer som inte har fullföljt gymnasiet har svårt
att etablera sig på arbetsmarknaden och få en trygg
anställning. I förlängningen får det konsekvenser på
de kortutbildades hälsa och välbefinnande, men också
på deras barns framtida livschanser. Det är viktigt att
arbetsmarknadsförvaltningen ordnar en inkluderande
och likvärdig utbildning av god kvalitet och att vi
främjar livslångt lärande för alla. Vuxenutbildningen
bidrar till detta mål genom att ständig utveckla och
anpassa våra utbildningar och göra dem tillgängliga
för eleverna. En viktig del i detta är att stötta skolorna i
elevhälsofrågor, ett uppdrag som finns hos Studieteamet.
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ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH
EKONOMISK TILLVÄXT
Stockholm har generellt en god arbetsmarknad. Vissa
grupper har, trots att det finns en hög efterfrågan på
arbetskraft i staden, ändå svårt att etablera sig på
arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsförvaltningen bidrar
till att öka sysselsättningen för utsatta grupper på
arbetsmarknaden på flera olika sätt men främst genom
• ansvaret för vuxenutbildning
• uppföljningsansvaret för unga
• att vi erbjuder arbetsmarknadsinsatser för att främja
hållbar etablering på arbetsmarknaden för utsatta
grupper i samverkan med Arbetsförmedlingen.
Genom långsiktiga samarbeten med näringslivet
kring kompetensförsörjningsfrågor ökar vi också
tillgången till kompetens på arbetsmarknaden.
Vuxenutbildningen arbetar även med kompetensutveckling för befintlig personal i staden, både när
det gäller yrkeskunskaper och svenska språket.
I Agenda 2030 finns också mål om jämlikhet och
jämställdhet och de är också särskilt prioriterade för
förvaltningen. Genom att vi arbetar med de frågorna
kan vi nå de övriga hållbarhetsmålen lättare.
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