Arbetsmarknadsnämnden
Bilaga till T2 2021

Projektbilaga
Nämnden använder sig aktivt av externa fonder som en del av sitt metodutvecklingsarbete och
innovationsarbete. För närvarande har nämnden ett 50-tal projekt finansierade av olika finansiärer i
olika storlekar, där nämnden antingen är projektägare, delprojektägare eller partner. Nedan beskrivs
nämndens större projekt. Under 2021 påbörjas tre nya projekt, ett inom programområde två som ska
utveckla stödet för ungdomar på Järva och södra sidan av staden. De andra två är förstudier som ska
pågå under nio månader och ska fokusera på romsk inkludering, respektive utvecklat stöd för elever
som går på komvux som särskild utbildning, i syfte att utveckla stödet under studier och stärka
övergångar till arbetsmarknaden. Utöver dessa kommer nämnden att medverka i andra förstudier
där en annan organisation eller nämnd är huvudman. Det gäller exempelvis medverkan i förstudie
kring skolavhoppen tillsammans med utbildningsnämnden samt kring digitala verktyg som stöd för
personal inom äldreomsorgen tillsammans med äldrenämnden. Medverkan kommer också att ske
kring förstudier som kommer att genomföras av FINSAM, Storsthlm samt organisationerna Reach for
change och Right to play.

Projekt finansierade av Europeiska socialfonden (ESF), nämnden är
projektägare
1. Utvecklat stöd för unga
Målet är att ungdomarna har etablerat sig i – eller kommit närmare - studier och
arbetsmarknaden. Projektet kommer att bedriva verksamhet i södra Stockholm i huset
Transformator, med fokus på fördjupade kreativa aktiviteter för att motivera och aktivera
ungdomar, och i norra Stockholm på Järvafältet, i lokaler i Rinkeby-Kista respektive SpångaTensta. Verksamheten på Järvafältet kommer till stor del falla inom ramen för stadens arbete
med KAA och fokusera på att utveckla metoder och insatser för att nå unga som idag inte tar
del av det stöd som staden erbjuder.
Projektets budget: 24,2 miljoner kr
Nämndens medfinansiering: 12,8 miljoner kr
Start- och avslutsdatum: 2021- 2023
Ansvarig avdelning: Utveckling- och utredningsstaben
2. Förstudie Romsk Inkludering
Målgruppen är romer med låg utbildningsbakgrund som befinner sig i ett socialt och
ekonomiskt utanförskap. Förstudien ska ske i nära samverkan med målgruppen och andra
samarbetsparter och resultera i en fördjupad problemanalys av förutsättningar på individoch strukturell nivå samt ge förslag på insatser/åtgärder, för att ge gruppen möjlighet till
grundläggande utbildning och tillträde på arbetsmarknaden. Inom förstudien ska en
sammanställning av tidigare genomförda utredningar och forskning göras.
Projektets budget: 400 000 kr
Nämndens medfinansiering: 0
Start- och avslutsdatum: februari- oktober 2021

Ansvarig avdelning: Utveckling- och utredningsstaben
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3. Förstudie Utvecklat stöd inom Lärvux
Syftet med förstudien är att ge ökade kunskaper om arbetssätt och metoder som stärker
självkänslan hos elever som studerar komvux som särskild utbildning. Det finns områden
inom vuxenutbildningen och arbetslivet där attityder utgör ett hinder för elever med
intellektuell funktionsnedsättning att ta del av studier och arbete på lika villkor. Ett
omsorgsperspektiv på gruppen snarare än ett kunskapsperspektiv råder fortfarande i många
sammanhang och förstudien ska titta på vilka insatser som krävs för att förändra synen på
målgruppen, både inom organisationen och hos arbetsgivare.
Projektets budget: 400 000 kr
Nämndens medfinansiering: 0
Start- och avslutsdatum: februari- oktober 2021
Ansvarig avdelning: Vuxenutbildningen Stockholm
4. Utvecklingsplattform för kombinationsutbildningar
Syftet med projektet är att utveckla utbildningar som integrerar studier i svenska med
yrkeskurser på gymnasial nivå, så kallade kombinationsutbildningar. Inom ramen för
projektet kommer en utvecklingsplattform att utvecklas med ansvar för vidareutveckling,
implementering och spridning av arbetssättet samt kvalitetssäkring av utbildningarna. Här
ingår även kompetensutveckling av lärare och skolledare. De lärare som är anställda i
projektet kommer att agera som handledare och på det sättet sprida och lära ut det
arbetssätt som tas fram till övriga lärare som arbetar med språkintegrerade
yrkesutbildningar i organisationen. Fyra kombinationsutbildningar kommer att genomföras
inom ramen för projektet för att utveckla arbetssättet ytterligare.
Projektets budget: 24,7 miljoner kr
Nämndens medfinansiering: 13,5 miljoner kr
Start- och avslutsdatum: 2020 - 2022
Ansvarig avdelning: Vuxenutbildningen Stockholm
5. Hållbar Etablering
Ett projekt som genom en gemensam kartläggning och etableringsplan tillsammans med
Arbetsförmedlingen, målgruppsanpassade utbildningar, individanpassade
arbetsmarknadsinsatser, digitala verktyg och kontinuerligt stöd bidrar till att flera nyanlända
personer med kort utbildning kommer närmare studier och arbetsmarknaden.
Projektets budget: 38,6 miljoner kr
Nämndens medfinansiering: 13,5 miljoner kr
Start- och avslutsdatum: 2019 - 2022
Ansvarig avdelning: Vuxenutbildningen Stockholm, VO antagning och stöd.
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6. Spången
Ett kompetensförsörjnings-och jobbrotationsprojekt inom vård och omsorg samt förskola.
Anställd personal som saknar formell kompetens ges möjligheter till kompetensutveckling på
gymnasienivå. Kommunalt visstidsanställda personer inom nämndens verksamheter erbjuds
grundläggande utbildning, praktik och vikariat i form av en yrkesintroduktionsanställningar
(BAL) för att ersätta de medarbetare som utbildar sig. Genom deltagande i projektet får
deltagarna möjlighet till både utbildning och yrkeserfarenhet samtidigt som inskrivna i
nämndens verksamheter genom en BEA-anställning som kombineras med utbildning ges
möjlighet att både skaffa sig grundläggande utbildning inom yrket och yrkeserfarenhet.
Projektets budget: 30,7 miljoner kr
Nämndens medfinansiering: 0 kr
Start- och avslutsdatum: 2018 – 2022-06-30
Ansvarig avdelning: Jobbtorg Stockholm
7. SYVEN
Kompetensutvecklingsprojekt för studie- och yrkesvägledare för att ge dem verktyg och
kunskap för att anpassa vägledningsmetoder efter den sökandes behov.
Projektets budget: 5,2 miljoner kr
Nämndens medfinansiering: 0 kr
Start- och avslutsdatum: 2018 –2021
Ansvarig avdelning: Utvecklings- och utredningsstaben
8. Vux 2.0
Digitaliseringsprojekt för lärare och rektorer i egenregiskolorna.
Projektets budget: 18,7 miljoner kr
Nämndens medfinansiering: 4,7 miljoner kr
Start- och avslutsdatum: 2017 –2022
Ansvarig avdelning: Vuxenutbildning Stockholm

Projekt finansierade av Europeiska socialfonden (ESF), nämnden är en
samarbetspartner
1. Rätt stöd för mig, projektet genomförs genom samordningsförbundet FINSAM
Projektet är finansierat av ESF och ska stötta unga vuxna med funktionsnedsättning för att
för att kunna öka deras förmåga till arbete eller till vidare studier där arbete mot
arbetsgivare och anhöriga ingår. Nämnden deltar genom följande insatser/verksamheter.

2. Bron
Projektet fokusera på är bland annat lotsfunktioner för målgruppen inom gymnasiesärskola
samt daglig verksamhet.
Projektets budget: 10,2 miljoner kr
Nämndens medfinansiering: 5,4 miljoner kr
Start och avslutsdatum: 2019 - 2022
Ansvarig avdelning: Jobbtorg Stockholm
3. DEV
DEV är en kreativ, estetisk och teknisk verkstad inspirerad av makerspace-rörelsen.
Målgruppen är unga stockholmare, däribland personer med olika typer av NPF-diagnoser,
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med intresse för och kunskap om IT, teknik och design. Målsättningen är att få fler unga
stockholmare att delta i arbetslivet genom möjligheten att i en inspirerande och motiverande
miljö fördjupa redan befintliga kunskaper eller prova något helt nytt.
Projektets budget: 9 miljoner
Nämndens medfinansiering: 0 kr
Start och avslutsdatum: 2018 –2022
Ansvarig avdelning: Jobbtorg Stockholm
4. Samverkan Jobbvägen
Projektet vill öka unga tredjelandsmedborgares möjligheter att komma i eller närma sig
arbete eller studier. Målgruppen är 15-24 år och omfattar personer som erhåller olika typer
av uppehållstillstånd (PUT/TUT/NGL).
Projektets budget: 16,7 miljoner
Nämndens medfinansiering: 0 kr
Start och avslutsdatum: 2018 - 2021
Ansvarig avdelning: Jobbtorg Stockholm

Europeiska Kommissionen Erasmus plus
1. Mobility for students and staff in Higher Vocational Education
Projektets budget: 3,1 miljoner kr
Nämndens medfinansiering: 0
Start- och avslutsdatum: 2020-2022
Ansvarig avdelning: Vuxenutbildning Stockholm, Frans Schartaus Handelsinstitut

2. Mobility for Higher VET students and staff in the Hotel, Tourism, Culture, Media & Design
industry
Projektets budget: 3,1 miljoner kr
Nämndens medfinansiering: 0
Start- och avslutsdatum: 2020 –2022
Ansvarig avdelning: Vuxenutbildning Stockholm, Frans Schartaus Handelsinstitut
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Projekt finansierade av Stockholms stads sociala investeringsfond
1. Studiesluss
Målgruppen är ungdomar som har behov av att testa ett studiesammanhang utanför skolan
inför återgång till studier. Målgruppen behöver insatser utformade efter individuella behov
med en stor möjlighet till flexibla anpassningar. Projektet ska utveckla kunskaper och
lärdomar kring anpassningar som är nödvändiga för dessa deltagare som en
studiemotiverande insats, för att på så sätt kunna bereda en väg för återgång till studier.
Projektmedlemmarna arbetar mobilt och flexibelt och möter upp deltagarna hemma, på
bibliotek eller andra lämpliga ställen. Deltagarna är ungdomar inskrivna i KAA som ännu inte
fyllt 20 år.
Projektbudget: 7, 8 miljoner kr
Nämndens medfinansiering: 0
Start- och avslutsdatum: 2020- 2023
Projektägare: Jobbtorg Stockholm, projektet samverkar med utbildningsförvaltningen.

Projekt finansierade av Delmos (Delegationen mot segregation)
1.

Etableringslots
Inom ramen för Etableringscentrums verksamhet vill arbetsmarknadsförvaltningen anställa
fyra inkluderingslotsar som riktas till de kvothushåll som har stora stödbehov och svårigheter
att orientera sig i samhället.
Projektbudget: 1,4 miljoner kr
Nämndens medfinansiering: 480 000 kr
Start- och avslutsdatum: 2021- 2022
Projektägare: Welcome House, Etableringscentrum i samverkan med Into Stockholm.

2.

Unga når unga, Transformator ihop med sdf samt civilsamhället
Arbetsmarknadsförvaltningen planerar att engagera arbetslösa ungdomar för att arbeta med
att nå ut till Unga i UVAS-gruppen. För att skapa stabilitet, stöd och styrning för ungdomarna
kommer arbetet ske i samverkan med olika föreningar med lokal anknytning.
Projektbudget: 4,9 miljoner kr
Nämndens medfinansiering: 900 000 kr
Start- och avslutsdatum: 2021- 2022
Projektägare: Transformator, projektet samverkar med civilsamhället och ett antal stadsdelar

Projekt finansierade av länsstyrelsen
1. Steget tillsammans
Utveckling av en samarbetsmodell mellan civilsamhälle och offentlig sektor med fokus på
effektmätning. I praktiken provas samverkan på genomförande och utveckling av
yrkesmentors-metoden.
Samarbete med Sundbyberg, Danderyd, Lidingös stad och Nema Problema.
Projektets budget: 631 084 kr
Nämndens medfinansiering: 0 kr
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Start- och avslutsdatum: 2020 –2022
Ansvarig avdelning: Jobbtorg Stockholm, Enheten för Arbetsgivarsamverkan
2. Färdighetsprogrammet
Ungdomar som fått uppehållstillstånd utifrån nya gymnasielagen erbjuds ett program på åtta
träffar för att få fördjupad kunskap i viktiga aspekter som är viktiga för att få ett arbete, så
som CV-skrivning. På träffarna bjuds personer med erfarenhet inom området in för att även
vidga ungdomarnas nätverk. Samarbete med Huddinge, Järfälla, Upplands Väsby, Botkyrka
kommun, Nya kompisbyrån och Ensamkommandes förbund.
Projektets budget: 1, 1 kr miljoner kr
Nämndens medfinansiering: 0 kr
Start- och avslutsdatum: 2021 –2021
Ansvarig avdelning: Jobbtorg Stockholm, Verksamhetsområde Insatser, Enhet Fokus Unga,
Ung i centrum
3. Metodutveckling övergång från gymnasium till vuxenutbildning
Metodutveckling för framgångsrik övergång från gymnasiestudier till vuxenutbildning, med
fokus på ensamkommande unga. Samarbete med utbildningsförvaltningen.
Projektets budget: 1,3 miljoner kr
Nämndens medfinansiering: 0 kr
Start- och avslutsdatum: 2021 –2022
Ansvarig avdelning: Vuxenutbildning Stockholm, Vuxenutbildningscentrum
4. Förstudie Samverkansmodell digitala kurser i samhällsorientering med nationellt intag
Projektets budget: 933 000 kr
Nämndens medfinansiering: 0 kr
Start- och avslutsdatum: 2021- 2021
Ansvarig avdelning: Vuxenutbildningsavdelningen, VO Antagning stöd (Stockholms stad är
värdkommun för 27 samverkande kommuner i Centrum för Samhällsorientering i Stockholms
län)
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