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1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2018 för projektet.
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Uppföljning av resultatenheter
Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter
1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
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Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget,
vid underskott gäller 5 %.
Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.
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Uppföljning av investeringsbudget 2019
Prognos (mnkr)
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Nämnd
Uppföljning av budget 2019 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti
Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler
Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare:
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Arbetsmarknadsnämnden
Bilaga 1, Tertialrapport 2 2019

Dnr: AMN 2018-0482-1.2.1

Projektbilaga
Nämnden använder sig aktivt av externa fonder som en del av sitt metodutvecklingsarbete. För
närvarande har nämnden ett 60 tal projekt finansierade av olika finansiärer, där nämnden är
antingen projektägare, delprojektägare eller partner. Nedan beskrivs nämndens pågående större
projekt.

ESF finansierade projekt, nämnden är projektägare
1. 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: 18,1 miljoner kr
Start och avslutsdatum: augusti 2019 - juni 2022
Ansvarig avdelning: Utvecklings- och utredningsstaben (under analysfasen)
2. Spången:
Kompetensförsörjnings-och jobbrotationsprojekt inom vård och omsorg och barnomsorg.
Anställd personal som saknar formell kompetens ges möjligheter till vidareutbildning
samtidigt som inskrivna i nämndens verksamheter genom en BEA-anställning som
kombineras med utbildning ges möjlighet till arbetslivserfarenhet.
Projektets budget: 30,7 miljoner kr
Nämndens medfinansiering: 0 kr
Start och avslutsdatum: september 2018 - december 2021
Ansvarig avdelning: Jobbtorg Stockholm
3. 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: september 2018 - juli 2021
Ansvarig avdelning: Utvecklings- och utredningsstaben
4. 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: december 2017 - mars 2021
Ansvarig avdelning: Vuxenutbildning Stockholm
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5. YFI: Yrkesutbildning med integrerad språkutbildning för invandrare i syfte att korta
utbildningstiden och därmed vägen till arbete.
Projektets budget: 67,2 miljoner kr
Nämndens medfinansiering: 36 miljoner kr
Start och avslutsdatum: september 2015 - december 2020
Ansvarig avdelning: Vuxenutbildning Stockholm

ESF projekt, nämnden är en samarbetspartner
1. ESF genom samordningsförbundet FINSAM, Rätt stöd för mig:

Projektet ska stötta unga vuxna med funktionsnedsättning för att för att kunna öka deras
förmåga till arbete eller till vidare studier. Delprojekt som Stockholms stad kommer att
fokusera på är bland annat lotsfunktioner för målgruppen inom gymnasiesärskola samt
daglig verksamhet. Arbete mot arbetsgivare och anhöriga ingår i alla tre delprojekten.
Projektets budget: 13,9 miljoner kr
Nämndens medfinansiering: 7,4 miljoner kr
Start och avslutsdatum: september 2019 - juni 2022
Ansvarig avdelning: Jobbtorg Stockholm

2. ESF genom samordningsförbundet FINSAM, MIA Case manager:
Länsövergripande projekt med fokus på mobilisering inför arbete genom rehabiliteringsinsats
för personer med nedsatt arbetsförmåga.
Projektets budget: 13,3 miljoner kronor
Nämndens medfinansiering: 0 kr
Start och avslutsdatum: december 2016 - augusti 2020
Ansvarig avdelning: Jobbtorg Stockholm
3. ESF genom SKL, Fler vägar in - breddad rekrytering:
Ett nationellt projekt som syftar till att stärka personer med funktionsnedsättning att få och
kunna behålla ett arbete.
Projektets budget: 5,3 miljoner kr
Nämndens medfinansiering: 1,9 miljoner kr
Start och avslutsdatum: maj 2018 - juni 2020
Ansvarig avdelning: Jobbtorg Stockholm
4. ESF genom Region Stockholm, Kompetensarena Stockholm:
Skapa en modell för samverkan gällande yrkesutbildningar i syfte att uppnå bättre
matchning.
Projektets budget: Vi får bidrag för en projektledare.
Nämndens medfinansiering: 0 kr
Start och avslutsdatum: januari 2018 - december 2020
Ansvarig avdelning: Vuxenutbildning Stockholm
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5. ESF genom Startup Stockholm, Entreprenör i Sverige:
Projekt som syftar till att erbjuda sfi-elever ökade kunskaper inom starta eget.
Projektets budget: Ingen budget för nämnden
Nämndens medfinansiering: 0 kr
Start och avslutsdatum: januari 2018 - december 2020
Ansvarig avdelning: Vuxenutbildning Stockholm
6. ESF genom Arbetsförmedlingen, Sverige bygger nytt:
Projektet som bl.a. syftar till att erbjuda kortare yrkesorienteringar inom bygg- och
fastighetssektorn. Fokus på nyanlända och långtidsarbetslösa med utländsk bakgrund.
Stockholms stad är en partner.
Projektets budget: Ingen budget för nämnden
Nämndens medfinansiering: 0 kr
Start och avslutsdatum: september 2016 - december 2019
Ansvarig avdelning: Jobbtorg Stockholm
7. ESF genom upphandlingsmyndigheten, Employment through procurement:
Finna metoder och modeller för att applicera sysselsättningsfrämjande krav i offentlig
upphandling med fokus på nyanlända. Arbetsmarknadsnämnden är partner och medinitiativtagare. Transnationell samverkan med bl.a. Finland.
Projektets budget: Ingen budget för nämnden.
Nämndens medfinansiering: 0 kr
Start och avslutsdatum: mars 2017 - december 2019
Ansvarig avdelning: Jobbtorg Stockholm

Europeiska Kommissionen Erasmus och EaSI
EaSI EU-programmet för sysselsättning och innovation
1. FAB - Fast Track Action:
Transnationellt erfarenhetsutbyte där metoder för att gynna nyanlända kvinnors etablering i
samhället utbyts och prövas. Milano är projektägare, sex länder deltar i projektet.
Projektets budget: 2 379 041 Euro/ 342 156 Euro AmF
Nämndens medfinansiering: 71 000 Euro
Start och avslutsdatum: februari 2018 - januari 2021
Ansvarig avdelning: Utvecklings- och utredningsstaben

Erasmus plus
1. IKT för lärare; Bättre undervisning, bättre framtid:
Syftet med projektet är att öka kompetensen inom digital teknik hos personalen och därmed
få en mer modern undervisning. Den moderna teknik som unga människor idag använder i
sin vardag måste också implementeras på ett smart sätt i klassrumsmiljön. Målet är att
kunna göra detta både för grupper som läser fysiskt på plats och dem som studerar på
distans. I samarbete med Polen, Spanien och Slovakien
Projektets budget: 850 tkr
Nämndens medfinansiering: 200 tkr
Start och avslutsdatum: oktober 2017 - november 2019
Ansvarig avdelning: Vuxenutbildning Stockholm
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2. HVE Mobility and Work placement training for students and staff:
Projektet syftar till att stärka FSH internationella samarbete inom yrkesutbildning i Europa.
Utbytet omfattar personal och studerande från fem yrkesområden på Frans Schartaus
Handelsinstitut i Stockholm. För personal är fokus på att få större kunskap om EU-verktyg
men även en ökad insikt i de övergripande målen som angivits i strategin Europa 2020 för
högre yrkesutbildning. För studerande fokus på att tillföra dem internationell
yrkeserfarenhet, ökad språkkunskap då detta är efterfrågat från arbetsmarknaden. En följd
av mobilitet är att anställningsbarheten ökar samtidigt som den studerande stärker sina
möjligheter att verka på en internationell arbetsmarknad. I samarbete med 40 tal företag
från b.la. Tyskland, Spanien, Portugal, Storbritannien, Italien, Malta och Nederländerna.
Projektets budget: 2,8 miljoner kr
Nämndens medfinansiering: 240 tkr
Start och avslutsdatum: augusti 2018 - augusti 2020
Ansvarig avdelning: Vuxenutbildning Stockholm
3. Exeter 2018:
28 dagars EXETER18. Programmet syftar till att utveckla en ny generation anställbara
svenskar med entreprenörs drivkraft och initiativ blandat med viktiga tekniska färdigheter
från IT till marknadsföring och allmän affärsförståelse. Projektet ska bidra till att stärka
elevernas mångkulturella, professionella och personliga egenskaper från att arbeta i en
multikulturell arbetsmiljö.
Projektets budget: 2,1 miljoner kr
Nämndens medfinansiering: 260 tkr
Start och avslutsdatum: november 2018 - oktober 2020
Ansvarig avdelning: Vuxenutbildning Stockholm

Samordningsförbundet FINSAM (nämnden är projektägare)
1. ProLog Globen
Syftar till att utveckla metoder för att samverka kring målgruppen hemmasittare med psykisk
ohälsa. Gemensamma hembesök och planeringar jobbtorg-psykiatrin.
Projektets budget: 2,8 miljoner kr
Nämndens medfinansiering: 0 kr
Start och avslutsdatum: 2017 - 2020
Ansvarig avdelning: Jobbtorg Stockholm
2. DEV
Projektet ska testa det så kallade makerspace-konceptet som metod för att få fler unga
stockholmare att delta i arbetslivet. Målgruppen är unga stockholmare med intressen,
förmågor och talanger som inte har kommit till sin rätt, exempelvis personer med olika typer
av NPF-diagnoser, s.k. hemmasittare m.fl.
Projektets budget: 9 miljoner
Nämndens medfinansiering: 0 kr
Start och avslutsdatum: 2018 - 2021
Ansvarig avdelning: Jobbtorg Stockholm
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3. Stadsdelsmammor i Stockholm - OCN
Projektet inriktar sig på framtagande av den utbildning som erbjuds de Stadsdelsmammor
som anställs inom stadsdelsförvaltningarna.
Projektets budget: 200 tkr
Nämndens medfinansiering: genom arbetstid
Start och avslutsdatum: mars 2017 - december 2018, eventuell förlängning under 2019
Ansvarig avdelning: Utvecklings- och utredningsstaben
4. AMA- Aktiviteter mot arbete: Förrehabiliterande insatser
Projektets budget: 2,6 miljoner kr
Nämndens medfinansiering: 0 kr
Start och avslutsdatum: 2018 - 2020
Ansvarig avdelning: Jobbtorg Stockholm
5. Grön etablering:
Projektet riktar sig till nyanlända med migrationsstress, motivationsbrist eller med annan
psykisk ohälsa.
Projektets budget 2019: 3,5 miljoner kr
Nämndens medfinansiering: 0 kr
Start och slutdatum: januari 2017 - december 2019
Ansvarig avdelning: Jobbtorg Stockholm

Samordningsförbundet FINSAM: nämnden är samarbetspartner
1. FINSAM-Team Jobbtorg:
Finsamteamen är en struktur för samverkan för arbetslivsinriktad planering och vid behov
rehabilitering. Samverkansstrukturen sker mellan Jobbtorg Stockholm, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Socialtjänsten och Stockholm läns landsting. Syftet är att genom ett
gemensamt möte mellan berörda myndigheter och tillsammans med deltagaren öka
möjligheten till återgång till arbete för personer i behov av samordnade insatser.
Projektägare: Alla fyra parter
Projektets budget 2019: 2,9 miljoner kr
Nämndens medfinansiering: 0 kr
Start och slutdatum: augusti 2018 - löpande
Ansvarig avdelning: Jobbtorg Stockholm

Delegationen för unga och nyanlända i arbete
1. Jobbspår Stockholm Företag:
Syftar till att utveckla en modell som syftar till att ge företag stöd i sin kompetensförsörjning
och att nyanlända på ett tidigt stadium får en anknytning till en arbetsplats. Projektet ska
bidra till att öka nyanländas möjligheteter att komma ut i arbete samt öka företagens
möjligheter att rekrytera nyanlända. Projektet förväntas resultera i en modell för ett
strukturerat samarbete med företag kopplat till jobbspår som kan implementeras i ordinarie
verksamhet.
Projektets budget: 2 miljoner kr
Nämndens medfinansiering: 0 kr
Start och avslutsdatum: januari 2018 - december 2019
Ansvarig avdelning: Jobbtorg Stockholm
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Sociala investeringsfonden
1. Elevteam komvux:
Teamet ska stötta den enskilda eleven att påbörja och slutföra sina studier inom
vuxenutbildning. Elevteamets målgrupp under projekttiden är elever på gymnasiets
språkintroduktionsprogram, som inte hinner påbörja eller slutföra sina gymnasiestudier.
Elevteamet ska arbeta för övergångar till vuxenutbildning och finnas som stöd under
studierna.
Projektets budget: 15,8 miljoner kr
Nämndens medfinansiering: 1,1 miljoner kr
Start och avslutsdatum: oktober 2017- december 2020
Ansvarig avdelning: Vuxenutbildning Stockholm
2. Studieteamet:
Projektet ska verka för att höja kompetensen kring stöd och anpassning hos personal på
vuxenutbildningen, samt tillgängliggöra extra anpassningar inom vuxenutbildningen för
elever som studerar sfi.
Projektets budget: 12,2 miljoner kr
Nämndens medfinansiering: 0 kr
Start och avslutsdatum: oktober 2017 - december 2020
Ansvarig avdelning: Vuxenutbildning Stockholm

6

Förkortningar, verksamhetsspecifika ord och begrepp
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•

Alfa – namn på en verksamhet inom Jobbtorg som arbetar med personer med
funktionsnedsättning i kontakt med socialpsykiatrin
APL-plats – Arbetsplatsförlagt lärande
Arbetsdifferentiering – en metod som innebär att arbetsuppgifter anpassas och
avgränsas så att de kan utföras av personer med funktionsnedsättningar
Aspirant – person som är inskriven på Jobbtorg Stockholm
Basanställning – typ av Stockholmsjobb för personer långt ifrån arbetsmarknaden
Elev – person som är inskriven på komvux (unik individ)
Etableringscentrum – uppdrag i budget att utreda möjligheten att skapa ett
”Etableringscentrum”
Etableringsersättning – ersättning för nyanlända som deltar i etableringsprogrammet
alternativt har en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen.
Feriejobb – stadens satsning på arbete (á 3 veckor) under sommar, höst och vinterlov
som riktar sig till ungdomar mellan 16-19 år.
Integrationspakt – pakt mellan staden och näringslivet om att sänka trösklarna in på
arbetsmarknaden för nyanlända
IWork – verksamhet inom Jobbtorg Stockholm som erbjuder stöd till personer som
omfattas av LSS-lagstiftningen
Jobbspår – en utbildningsform för nyanlända inom ramen för DUAöverenskommelsen med Arbetsförmedlingen i syfte att korta vägen till arbete för
främst nyanlända. För närvarande finns två typer av utbildningar:
- A) 2-åriga kombinationsutbildningar där det finns en nära samverkan med
arbetsgivare med ett tydligt rekryteringsbehov (sfi+yrkesutbildning+arbetsgivare),
- B) kortare branschutbildningar i kombination med branschanpassad
språkutbildning.
Kombinationsutbildning – 2 årig utbildning som kombinerar sfi med yrkesutbildning
på gymnasial nivå. De flesta kombinationsutbildningar har nära samverkan med
arbetsgivare med ett tydligt rekryteringsbehov. Dessa kombinationsutbildningar kallas
även för jobbspår och är en del i DUA-överenskommelsen med Arbetsförmedlingen.
Kommunala aktivitetsansvaret (förkortas KAA) – Kommuners ansvar (enl.
skollagen) att aktivera ungdomar under 20 som inte fullgjort sin skolplikt och inte
genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan el. motsvarande utbildning.
Kompetensarena Stockholm – projekt för bättre matchning mellan utbildning och
näringsliv. Ägs av Region Stockholm
Kursdeltagare – person som är inskriven på en kurs på komvux (ej unik individ)
Kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden – kvinnor som tillhör grupper som generellt
har svårare att få jobb. Det kan exempelvis handla om kvinnor som saknar
gymnasieutbildning, är födda i ett utomeuropeiskt land eller har en nedsatt
arbetsförmåga.
Lärvux – enhet som bedriver särskild utbildning för vuxna som har en
funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada
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Ombytessökande – ungdomar som byter gymnasieskola; dessa finns inte registrerade
som studerande en kortare period och placeras automatiskt i KAA-registret under den
tiden; ej föremål för det uppsökande arbetet
OSA – Offentligt skyddat arbete; insats som riktar sig till personer med social
problematik, missbruk, psykisk ohälsa och/eller långvarig arbetslöshet
Romska brobyggare – ett särskilt uppdrag inom förvaltningen som syftar till att nå
den romska minoriteten med information och vägledning om arbetsmarknaden och
vilket stöd som kan ges inom nämndens verksamheter
Sammanhållna grupper – sfi-grupp som är stängd för nya elever under ett antal
veckor i taget i syfte att öka kvaliteten inom sfi och förutsättningarna att ta betyg. I
ordinarie fall fylls sfi-klasser på med nya elever kontinuerligt.
Samhällsorientering – en lagstadgad 60-timmar lång utbildning om svenska
samhället på modersmål för nyanlända som arbetsmarknadsförvaltningen driver.
Ämnen som ingår är MR, demokratiska värderingar, rättigheter och skyldigheter,
svensk samhällsorganisation, praktiskt vardagsliv och hälsa. Samhällsvägledning är en
av de första insatserna för nyanlända inom ramen för etableringsprogram/plan.
Samhällsvägledning – en grundläggande vägledning till nyanlända som ges av
kommuner, exempelvis när det gäller hur man söker jobb/utbildning, anmäla barn till
förskola och skola, söka bostad och orientera sig i vården
Serviceassistent – typ av Stockholmsjobb för personer med funktionsnedsättning
Sfx-studier (svenska för yrkesutbildade) – en sfi-utbildning för personer med en
akademisk examen, ex. jurist, ingenjör och lärare, eller vissa yrkeskunskaper
exempelvis finns sfx för lastbilschaufför. Detta är ett samarbete inom Stockholms län.
Sfi grund – sfi i kombination med orienteringskurser på grundläggande nivå för de
mest kortutbildade. Skapades för personer med utbildningsplikt
Sfi med yrkesinriktning – sfi i kombination med orienteringskurser på gymnasial
nivå för personer med 7-12 års skolbakgrund. Skapades för personer med
utbildningsplikt
SIG (Sociala insatsgruppen) - en arbetsmetod för samverkan mellan socialtjänst,
skola och polis för att hjälpa unga att sluta begå brott
Sociala klausuler – avtalade sysselsättningsfrämjande åtgärder
Språkintroduktionsprogram (ibland förkortat introduktionsprogram) – utbildning
inom gymnasiet där nyanlända som ej kan svenska tillräckligt bra för att gå i ordinarie
klass kan studera sin gymnasieutbildning.
Spången – ESF-finansierat projekt med mål att utarbeta modell för kompetensväxling
för personer inom vård och omsorg genom att arbetslösa temporärt tar över deras
arbeten.
Stockholmsjobb – kommunal visstidsanställning; Stockholms stads satsning på att
hjälpa människor som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma ut i jobb. Olika
typer av Stockholmsjobb med olika inriktningar finns, exempelvis
ungdomsanställningar, språkstödsanställningar och IT-värdar för nyanlända, ingångsoch serviceassistentanställningar för personer med funktionsnedsättning,
arbetslagsanställningar för personer med kriminell eller social belastning
Stockholmsvärd – typ av Stockholmsjobb för arbetssökande som har intresse för
utomhusarbete.
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Studiestartsstöd – CSN-stöd till vissa kortutbildade som infördes 2017. Är under
avveckling och inga fler stockholmare kan få stödet.
Studieteamet – Enhet inom vuxenutbildningen som ger stöd till elever som har
svårigheter att söka eller klara studier. Ger även konsultativt stöd till skolor för hur de
kan arbeta ex. med anpassningar.
Studievägar – Sfi är indelad i tre studievägar utifrån tidigare studiebakgrund:
- Studieväg 1: Elever med lägre än 7 års skolbakgrund,
- Studieväg 2: Elever med 7-12 års skolbakgrund
- Studieväg 3: Elever med mer än 12 års skolbakgrund
Ungdomsanställning – typ av Stockholmsjobb för ungdomar 16-29 år
Unik individ – Person som endast räknas en gång i statistiken.
Utbildningsplikt – innebär att alla nyanlända som tar del av Arbetsförmedlingens
etableringsinsatser, och som bedöms vara i behov av utbildning för att kunna komma i
arbete, kan anvisas att söka och ta del av utbildning, annars kan ersättningen dras in.
Utbildningsspår – yrkeskurser inom ramen för Stockholmsjobb
VIDA – modell för matchning av nyanlända personer till en föreningsaktivitet utifrån
individens egna önskemål och inom ramen för personens handlingsplan på
Arbetsförmedlingen eller kommun. Syftet är ökad integration.

