Eskilstuna Kommun
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

Vad är det då vi ser?
• Utbildning, språk och arbetslivserfarenhet är nyckelfaktorer för att kunna etablera sig på
arbetsmarknaden -> Eskilstuna har stora grupper i utanförskap som saknar dessa faktorer
• Vägen till hållbar egen försörjning genom reguljärt arbete går ofta genom utbildning
• Det behövs mer språkstärkande insatser
• Insatser behöver vara långsiktiga och kunna kombineras med varandra
Målgruppen som blir kvar på försörjningsstöd står allt längre ifrån arbetsmarknaden och
vi behöver arbeta med dessa på ett nytt sätt, med fokus på stegvis förflyttning och
progression
SFI som är basen i språkutvecklingen tar tid. Processen är utdragen då målgruppen har
allt svagare studiebakgrund

Vad är det då mer vi ser?
SFI-målgruppen, enligt SKR/Kolada (2021):
• Studieväg 1: andel elever i Eskilstuna 45%. Malmö 21% Södertälje 14% (snitt i riket 23%)

 Eskilstuna är på plats 267 av samtliga kommuner, av de 23 kommuner med högre andel är Härnösand den största

• Studieväg 3: andel elever i Eskilstuna 2%

Malmö 36% Södertälje 40% (snitt i riket 21%)

 Eskilstuna är på plats 290 av samtliga kommuner, d v s ingen kommun har färre andel elever i studieväg 3

• 3606 vuxna individer fanns inom försörjningsstödet i december 2021 med medelärendelängd på
36,9 månader
• Antalet arbetslösa – plats 288 av 290 av Sveriges kommuner
• Antalet långtidsarbetslösa (mer än 24 månader) – plats 290 av 290 av Sveriges kommuner
 Eskilstuna har stora utmaningar som kräver omfattande och långsiktiga lösningar
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Arbete och försörjning

Ekonomiskt bistånd

Jobbcentrum

• Handläggning av ekonomiskt
bistånd
• Planering mot egen
försörjning
• Motiverande samtal
• Anvisa till insats
• Följa upp
• TRIS

• Motiverande samtal
• Vägledning
• Matchning
• Arbetsmarknadsanställningar
• Praktik
• Språkpraktik
• Arbetsgivarkontakter
• Feriepraktiken
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• Mötesplatser med JobbCentrum i
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• Egna medel
• Dödsbohandläggning
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Arbetsträning
Arbetsmarknadsanställningar
Yrkes-/kompetensträning
Vägledning
Arbetsgivarkontakter
Handledning
Nivåbedömning
SFI på plats

Vuxenutbildningen

Komvux

• Reguljär utb.
• Grundläggande
• Gymnasium
• SYV – Studie och
Yrkesvägledning
• Operativt team
• Elevhälsa
• Studiestöd
• Studieteknik
• Läs- och
skrivcenter
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Alfa
SFI A-D
Språkpraktiken
SFI på AMA
Språkhandledare till
andra verksamheter
• Språkhöjande projekt

Yrkesutbildning
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Arbetsgivarkontakt
APL-platser
Behov på marknaden
SFI/yrkes-utb.

Kompetensgallerian

• SYV – Studie och
Yrkesvägledning
• Arbetsgivarkontakt
• Branschråd
• Utbildningsmäklare
(YH)
• Kompetensmäklare
(Etableringar)
• ECS – Eskilstuna
Competence Services
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Vad tänker vi framåt?
•
•
•
•

Fortsatta satsningar på digitaliseringsarbetet för att om möjligt frigöra mer tid för våra klienter
Sammanhållna utbildningar i kombination med SFI, yrke tidigt in i utbildningskedjan
Ökat modersmålsstöd i våra utbildningar och insatser
Fortsatt utveckling av parallella insatser och processer, ett sammanhållet AME med fokus på
progression och stegvis förflyttning
• Införande av aktivitetsplikt
• Utveckling av insatser för gruppen som inte innefattas av aktivitetsplikt men heller inte har rätt till
ersättning från annat system, här behöver vi kroka arm med andra delar av kommunen och
externa parter
• Lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen som stärker våra möjligheter att arbeta aktivt
med våra medborgare över tid
• Hoppas på AMIF-projektet ForTuna…

ForTuna

ForTuna

Integrationsspår
steg 1

Integrationsspår
steg 2

Integrationsspår
steg 3
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SFI/Yrkesutb.

Anställning

Utbildningsspår
Reguljär utb.
Anvisning

Intro
Yrkesutbildning
på företag
Företagsspår

Anställning

Praktik

Entreprenörsskola

Eget företag

Entreprenörsspår
Utbildning
Vägledning

= Går vidare till annat spår
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Hälsa
Motivationshöjande
Vägledning
Kartläggning

Sorteringssnurra
Info/del från AF
Föräldrautbildning
Privatekonomi

Vägledning, motivationshöjande och språkträning genom samtliga spår
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•
•
•
•
•
•

Integrationsspår

Utbildningsspår

Hälsa
Samhällsorientering
Motivationshöjande
Vägledning
Studiebesök företag
Transspråkande
Språkstöd
Föreningsliv

Yrkes-SFI med utökat
stöd:
• Språkstöd
• Motivationshöjande
• Studiestöd
• Transspråkande
• Hälsa
• Vägledning
• Studiebesök

Entreprenörsspår

Företagsspår
• Arbetsplatsförlagd utb.
• YH-modell med
avsiktsförklaringar
• Utb. designad utifrån
företagets behov
• Hälsa/ergonomi
• Språkstöd på företag

•
•
•
•
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Entreprenörsskola
Nyföretagarcentrum
Språkstöd
Vägledning
Företagskontakt

