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Ansvarig förbundsmedlem 
Härjedalens kommun  

Period 
2019-09-01 – 2022-08-31 

Kontaktperson 
Cajsa Salomonsson 

Samverkanspart  
Arbetsförmedlingen, Region Jämtland Härjedalen (Bäckedals folkhögskola) 

Målgrupp  
Målgruppen är individer med låg utbildningsnivå som av olika anledningar står långt från 
arbetsmarknaden.  

Mål  
• Skapa en långsiktig, väl implementerad och fungerande stödorganisation kring studier i 

Härjedalens kommunsom bidrar till att: 

- Stötta personer att tänka kreativt kring studie/yrkesval utifrån sina individuella 
förutsättningar 

- Underlätta för individen att ”se vägen” 

- Rätt utbildningsinsats finns att tillgå utifrån målgruppens behov 

Delmål 
• 1,6 % av andelen lågutbildade hos Arbetsförmedlingen går till reguljära studier 

(ackumulerat årligen) 

• samverkan med det kommunala aktivitetsansvaret, KAA 

• bilda ett nätverk i syfte att i samverkan skapa en gemensam arena för utveckling, 
erfarenhetsutbyte och öppna upp för nya idéer och visioner 

• identifiera hinder för att ta del av studier och hantera detta vidare 

• utjämna eventuella skillnader mellan kvinnors och mäns möjlighet att ta del av utbildning 
med särskilt fokus på utrikesfödda kvinnor 

Innehåll 
Syftet är att höja kompetensen bland lågutbildade som ett steg i att möta kraven från 
arbetsmarknaden och arbeta för att främja egen försörjning före försörjningsstöd. Varje person 
ska ges möjlighet att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt främja personlig 
utveckling. 

Det finns en stor efterfrågan på arbetskraft och många arbetsgivare konkurrerar om de som finns 
tillgängliga och som har efterfrågad kompetens. Samtidigt står många arbetssökande långt ifrån de 
krav som ställs från arbetsgivarsidan, många gånger handlar det om låg utbildningsbakgrund. 
Arbetsförmedlingens strategi ”matchning till jobb genom utbildning” samt utbildningsplikten 
inom etableringsprogrammet ställer höga krav på samverkan mellan Vuxenutbildning (även 
gymnasiet), Arbetsförmedling och Folkhögskola. Det behöver göras en kartläggning och 
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behovsanalys för att säkerställa att rätt utbildningsinsatser finns för de som behöver det. Om det 
inte finns behöver det påverkas och utvecklas i en riktning som möjliggör för lågutbildade att ta 
kontroll över sin situation.  

Därutöver finns ett behov av stöd kring vägledning mot målet arbete samt djupare stöd att ”se 
vägen” för målgruppen. Målgruppen omfattar också de elever som av någon anledning avbrutit 
sina gymnasiestudier och de elever som inte kan gå kvar på gymnasiet vid en nationell linje. 
Vuxenutbildningen har fått ett utökat ansvar för att aktivt verka för att nå de personer med kort 
utbildning som behöver grundläggande kunskaper. 

Samverkan finns redan till viss del men behöver utvecklas vidare med en fördjupad struktur för 
samverkan där syftet är att i samverkan skapa en gemensam arena för utveckling och 
erfarenhetsutbyte.  

Utvärderingsplan 
Delrapporter kommer att upprättas årligen. 

Kontinuerlig återkoppling kommer att ske till styrgruppen utifrån målsättningen med projektet.  

SUS-rapportering sker löpande under projekttiden. 

Uppföljning kommer även att göras med NNS indikatorer. 

Slutrapport kommer att upprättas i oktober 2022. 
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