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Inledning 

Denna rapport har tagits fram med anledning av följande uppdrag i 

Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2021. 

ap.3 Främjande och utvecklingsinsatser för att påskynda nyanländas etablering.  

Arbetsförmedlingen ska senast den 1 oktober 2022 till regeringen 

(Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa vilka insatser som har genomförts, vilka 

resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som 

bidraget har beviljats för. 

Beslutet i ärendet har fattats av generaldirektör Maria Mindhammar. Föredragande 

har varit kvalificerade handläggare Jorge Manco och Vasilij Potachev, VO Lokal 

arbetsmarknad avdelning Arbetsgivare och leverantörer. Övriga som deltagit i den 

slutliga handläggningen är överdirektör Lars Lööw, rättschef Anna Middelman, 

verksamhetsområdeschef Annika Pegelow och avdelningschef Mattias Andersson.  

Beslutet är fastställt digitalt i Diariet och saknar därför namnunderskrifter. 

Maria Mindhammar, generaldirektör 

  

   Jorge Manco, kvalificerad handläggare 
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1 Sammanfattning 

Arbetsförmedlingen har under 2021 fördelat totalt cirka 25,7 miljoner kronor av det 

tilldelade anslaget om totalt 80 miljoner kronor till arbetsmarknadens parter för 

särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända 

invandrares etablering på arbetsmarknaden. Det totala antalet inkomna ansökningar 

för bidragsåret 2021 (17) har varit lägre än för bidragsåret 2020 (25) vilket kan 

förklaras av fortsatt osäkerhet på arbetsmarknaden på grund av coronapandemin 

under 2021 samt dess tidigare påverkan på parternas verksamheter och 

genomförande av insatserna under 2020. Nyttjandegraden av beviljat belopp har 

under 2021 varit drygt 92 procent vilket är högre än för bidragsåret 2020 (drygt 78 

procent).  

Under bidragsåret 2021 har medel använts av arbetsmarknadens parter för olika 

typer av särskilda främjande och utvecklingsinsatser enligt förordning (2015:848). 

Samtliga 15 bidragsmottagande organisationer har till Arbetsförmedlingen redovisat 

vilka insatser som har genomförts, vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten 

förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för. Arbetsförmedlingen har 

bedömt att bidragsanvändningen av de beviljade medlen har skett i enighet med 

syftena i förordning (2015:848) med vissa anpassningar av insatsernas 

genomförande på grund av pandemin och dess konsekvenser på arbetsmarknaden.  

Genomförda insatser som har redovisats till Arbetsförmedlingen i de ekonomiska 

redovisningarna har haft både främjande och utvecklande inriktningar för att bidra 

till att skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända samt främja 

branschernas arbete med kompetensförsörjning.  

Insatser med främjande inriktning avsåg främst synliggörande kommunikation- och 

informationsinsatser, tillhandahållande av olika typer av språkfrämjande läromedel, 

handledning, mentorskap, webbutbildningar, rådgivning, digitala events, workshop, 

seminarier, främjande av rekryteringar av nyanlända till bristyrken och utbildningar 

samt övrigt påverkansarbete för kompetensförsörjningen.  

Insatser med utvecklande inriktning avsåg främst utveckling av branschernas 

valideringsmodeller, framtagande och utveckling av yrkesprofiler, språkstöd och 

utbildningsmaterial, uppdatering och utveckling av språkfrämjande verktyg och 

plattformar inklusive översättningar till relevanta språk för målgruppen, 

vidareutveckling av metoder och framtagande av olika typer av informationsmaterial.     
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2 Uppdrag att fördela och betala ut statsbidrag  

Arbetsförmedlingen har sedan 2016 i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag 

enligt förordning (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och 

utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på 

arbetsmarknaden. Statsbidraget får lämnas till arbetsgivar- och 

arbetstagarorganisationer, branschorganisationer och partssammansatta organ på 

arbetsmarknaden.   

Enligt 4 § i förordning (2015:848) får statsbidrag lämnas efter ansökan för särskilda 

främjande- och utvecklingsinsatser som syftar till att påskynda de nyanländas 

etablering på arbetsmarknaden genom att: 

   1. synliggöra deras kompetens, 

   2. stärka deras kunskaper i svenska, eller 

   3. främja användningen av arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända.  

Statsbidrag kan till exempel ges till främjande- och utvecklingsinsatser såsom: 

• utveckling och främjande av branschernas metoder, kompetenskartläggning 

och valideringsmodeller inom bristyrken. 

• utveckling och främjande av olika typer av språkstöd, utbildningsmaterial 

samt andra språkstärkande insatser för målgruppen. 

• utveckling och främjande av kedjor av insatser för nyanländas etablering. 

• utveckling och främjande av verktyg och metoder samt andra relevanta 

kommunikationsinsatser för att underlätta vägen in i branschen för 

nyanlända. 

För budgetåret 2021 tilldelades Arbetsförmedlingen totalt 80 miljoner kronor att 

fördela för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda 

nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden.  

Enligt 11 § i förordning (2015:848) ska en organisation som tagit emot statsbidrag 

lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen till Arbetsförmedlingen. 

Organisationen ska även redovisa vilka insatser som har genomförts, de resultat som 

har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till de ändamål som bidragen har 

beviljats för. Sista datum för redovisning av beviljade medel avseende bidragsåret 

2021 var den 1 mars 2022.  
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3 Återrapportering av statsbidrag 

Enligt uppdrag i regleringsbrev för Arbetsförmedlingen 2021 ska myndigheten 

redovisa användningen av anslagsposten för statsbidrag till arbetsmarknadens parter 

i enlighet med förordningen (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och 

utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på 

arbetsmarknaden.  

Arbetsförmedlingen ska redovisa vilka insatser som har genomförts, vilka resultat 

som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har 

beviljats för. Återrapporten ska lämnas till regeringen 

(Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 oktober 2022. 

Denna rapport utgör Arbetsförmedlingens redovisning av 2021 års fördelat 

statsbidrag till arbetsmarknadens parter för särskilda främjande- och 

utvecklingsinsatser enligt förordning (2015:848). Återrapporten grundas på den 

information som bidragsmottagarna har redovisat till Arbetsförmedlingen.  

4 Redovisning av beviljade insatser och medel 

2021 

Arbetsförmedlingen har under året 2021 beviljat totalt 15 av 17 ansökningar om 

statsbidrag till ett totalt belopp om cirka 25,7 miljoner kronor inom ramen för det 

disponibla anslaget på 80 miljoner kronor. Det ansökta beloppet, utifrån två 

genomförda utlysningar, uppgick till sammanlagt drygt 27,7 miljoner kronor. 

Insatserna som statsbidraget har beviljats för, syftar till att påskynda nyanländas 

etablering på arbetsmarknaden genom att synliggöra nyanländas kompetens, stärka 

deras kunskaper i svenska eller främja användningen av arbetsmarknadspolitiska 

insatser för nyanlända. En sammanställning av utfall av genomförda utlysningar 

redovisas i tabell 1 nedan.  

 

Tabell 1: Utfall av utlysningar under bidragsåret 2021 

 Inkomna 
ansökningar 

Ansökt belopp Avslagna Beviljade  
Beviljat 
belopp* 

Återstående 
medel 

Anslag budgetåret 
2021 

     80 000 000 kr 

Utlysning 1 12    18 573 112 kr 1 11 18 087 312 kr 61 912 688 kr 

Utlysning 2 5      9 146 250 kr 1** 4 7 596 250 kr 54 316 438 kr 

Totalt  17 27 719 362 kr 2 15  25 683 562 kr 54 316 438 kr 

*Beviljat belopp är beräknat inklusive schablonbelopp om 10 000 kronor för revisionskostnader per ansökan.  

** Ansökan har återtagits av den ansökande parten på egen begäran.   

Arbetsförmedlingen genomförde totalt två utlysningar av medel avseende bidragsåret 

2021. Informationsinsatserna om de aktuella utlysningarna av statsbidraget riktades 
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till arbetsmarknadens parter via olika informationskanaler, genom riktade utskick till 

parterna, partsdialoger inom snabbspår, myndighetens partsråd samt via 

myndighetens samlade webbsida för främjandemedel.1 Vid samtliga utlysningar 

riktade Arbetsförmedlingen särskild information till parterna om möjligheten att 

söka främjandemedel för att främja framväxten av mentorskapsprogram riktade till 

deltagare i intensivåret. Detta med anledning av Arbetsförmedlingens uppdrag att 

erbjuda ett intensivår för nyanlända inom ramen för etableringsprogrammet från och 

med den 15 april 2021.2 Utlysningen under våren 2021 föregicks av en publik hearing 

om mentorskap och främjandemedel där bland annat arbetsmarknadens parter, 

civilsamhället och representanter för kommuner och myndigheter deltog. 

Arbetsförmedlingen har under 2022 lämnat en återrapport3 till regeringen, där 

finansiering av mentorskapsprogram med främjandemedel beskrivs närmare.  

Den primära utlysningen av medel för insatserna avseende bidragsåret 2021 

genomfördes under oktober – november 2020, med sista ansökningsdatum den 27 

november 2020. Totalt inkom 12 ansökningar och det ansökta beloppet uppgick till 

cirka 18,6 miljoner kronor. Arbetsförmedlingen bedömde och beviljade 11 av 12 

ansökningar till ett belopp om drygt 18 miljoner kronor.  

En ytterligare utlysning av återstående medel om cirka 62 miljoner kronor avseende 

bidragsåret 2021 genomfördes under mars – april 2021, med sista ansökningsdatum 

den 23 april. Vid denna utlysning inkom totalt fem ansökningar och det ansökta 

beloppet uppgick till drygt 9,1 miljoner kronor. Arbetsförmedlingen bedömde och 

beviljade 4 av 5 ansökningar till ett belopp om cirka 7,6 miljoner kronor. 

Arbetsförmedlingen avslog totalt en ansökan om statsbidrag då den inte bedömdes 

uppfylla kriterier avseende förutsättningar för statsbidrag enligt 3 § i förordning 

(2015:848). Arbetsförmedlingen avskrev ett ärende från vidare handläggning då en 

ansökande organisation återtog ansökan på egen begäran. Återstående medel efter 

två genomförda utlysningar under budgetåret 2021 var drygt 54,3 miljoner kronor.  

Samtliga 15 bidragsmottagande organisationer har i enlighet med 11 § i förordning 

(2015:848) inkommit med en ekonomisk redovisning av beviljat statsbidrag för 

bidragsåret 2021. Till samtliga redovisningar har ett revisorsintyg från en godkänd 

eller auktoriserad extern revisor bifogats. Arbetsförmedlingen har granskat och 

bedömt de ekonomiska redovisningarna enligt bedömningskriterier i 11 § och 12 § i 

förordning (2015:848) samt Arbetsförmedlingens handläggarstöd Stöd vid 

handläggning av ansökningar om statsbidrag för särskilda främjande- och 

utvecklingsinsatser (AFHS 3/2016). Resultatet av granskningen av redovisningarna 

är återkrav på drygt 2 miljoner för icke utnyttjade medel (se tabell 2). 

Arbetsförmedlingen har bedömt att samtliga ekonomiska redovisningar inte 

innehåller avvikelser som ger skäl till ytterligare återkrav. Bidragsanvändningen av 

de beviljade medlen bedöms ha skett i enighet med syftena i förordning (2015:848) 

 
1 https://arbetsformedlingen.se/om-oss/var-verksamhet/vart-uppdrag/framjandemedel 
2 Regeringskansliet. Uppdrag att införa ett intensivår. Dnr A2020/00220, A2020/02108. 
3 Nya åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken: Intensivåret Arbetsförmedlingens återrapportering 2021, Nya 
åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken: Intensivåret (arbetsformedlingen.se) 

https://arbetsformedlingen.se/om-oss/var-verksamhet/vart-uppdrag/framjandemedel
https://arbetsformedlingen.se/download/18.3f29801717d5618f8df62ab/1642173431686/nya-atgarder-inom-arbetsmarknadspolitiken-intensivaret.pdf
https://arbetsformedlingen.se/download/18.3f29801717d5618f8df62ab/1642173431686/nya-atgarder-inom-arbetsmarknadspolitiken-intensivaret.pdf
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och ändamålet. I tabell 2 nedan redovisas en sammanställning av resultat av ansökt, 

beviljat, nyttjat och återkrävt statsbidrag.  

Tabell 2: sammanställning av resultat av ansökt, beviljat, nyttjat och återkrävt 

statsbidrag. 

 
Bidragsmottagare 

 
Parts-

gemensamt 

 
Ansökt 
belopp 

 
Beviljat 
belopp* 

 
Nyttjat 
belopp 

 
Nyttjandegrad 

(%) 

 
Återkrav 

Apotekarsocieteten/L
äkemedelsakademin 

Ja 1 025 000 kr 1 025 000 kr 840 778 kr 82,03 % 184 222 kr 

Energiföretagen 
Sverige Swedenergy 
AB 

Ja 1 750 000 kr 1 760 000 kr 1 666 271 kr 94,67 % 93 729 kr 

Föreningen 
Installatörsföretagen 

Ja 2 500 000 kr 2 510 000 kr 2 173 637 kr 86,60 % 336 363 kr 

Kött & 
Charkföretagen 

Nej 1 875 000 kr 1 885 000 kr 1 778 400 kr 94,34 % 106 600 kr 

Lantbrukarnas 
Ekonomi AB 

Nej 850 000 kr 860 000 kr 734 842 kr 85,45 % 125 158 kr 

Lantbrukarnas 
Ekonomi AB 

Nej 3 530 500 kr 3 540 500 kr 3 136 519 kr 88,59 % 403 981 kr 

Ledarna Nej 390 000 kr 400 000 kr 400 000 kr 100,00 % 0 kr 

Restaurangakademin Nej 560 000 kr Avslag    

Sefif Ideella Förening Nej 4 512 500 kr 4 522 500 kr 4 383 736 kr 96,93 % 138 764 kr 

Skogsbrukets 
Yrkesnämnd 

Ja 1 943 750 kr 1 953 750 kr 1 915 875 kr 98,06 % 37 875 kr 

Småföretagarnas 
Riksförbund 

Nej 241 200 kr 251 200 kr 251 000 kr 99,92 % 200 kr 

Sobona Ja 3 045 500 kr 3 055 500 kr 3 055 500 kr 100,00 % 0 kr 

Sveriges 
Farmaceuter 

Ja 1 445 112 kr 1 455 112 kr 852 499 kr 58,59 % 602 613 kr 

Sveriges Ingenjörer Ja 600 000 kr 610 000 kr 610 000 kr 100,00 % 0 kr 

Trädgårdsnäringens 
Yrkesnämnd 

Ja 1 585 000 kr 1 595 000 kr 1 595 000 kr 100,00 % 0 kr 

Trädgårdsnäringens 
Yrkesnämnd 

Ja 1 090 000 kr Återtagen    

Vård & 
Omsorgscollege 

Ja 250 000 kr 260 000 kr 260 000 kr 100,00 % 0 kr 

Summa   27 719 362 kr 25 683 562 kr 23 654 057 kr 92,10 % 2 029 505 kr 

*Beviljat belopp är beräknat inklusive schablonbelopp om 10 000 kronor för revisionskostnader per ansökan. 

4.1 Sammanfattning av beviljat och redovisat statsbidrag för 
bidragsåret 2021 

Nedan följer en sammanfattande redogörelse av beviljade ansökningar och 

bidragsmottagarnas ekonomiska redovisningar avseende medelsförbrukningen under 

bidragsåret 2021. 
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1 Apotekarsocieteten/Läkemedelsakademin (diarienummer: Af-
2022/0015 7144) 

Bidragsmottagande organisation enligt ansökan: 

Apotekarsocieteten/Läkemedelsakademin  
Medsökande organisationer: Sveriges Farmaceuter, Sveriges 

Apoteksförening  
Beviljade insatser: Apotekarsocieteten/Läkemedelsakademin beviljades totalt 

1 025 000 kronor för tillhandahållandet av kostnadsfria utbildningar till 

nyanlända farmaceuter via formatet e-learning inom egenvård, farmakoterapi, 

utveckling och tillhandahållande av apotekssvenska, möten med svenska 

farmaceuter, forum avseende kompetens och nätverkande, samt för 

administration och projektledning för genomförande av insatserna. Övergripande 

syfte och mål med insatserna var att bidra till att förenkla och påskynda 

integrationen för målgruppen samt sänka insteget till branschen som har brist på 

arbetskraft.  

 

Redovisade resultat: Bidragsmottagaren har redovisat att man har 

tillhandahållit egenvårdsutbildningar och farmakoterapiutbildningar samt 

reviderat, ljudsatt och erbjudit apoteksvenska till målgruppen som avser att göra 

universitetets kunskapsprov eller genomgå kompletteringsutbildning. Totalt har 

89 licenser använts per ovanstående utbildning. Bidragsmottagaren har erbjudit 

expeditionsförfattningar via e-learning, materialet god apotekssed översatt till 

arabiska samt information och erfarenhetsspridning via branschsamverkan, 

lärosäten och samverksanparter. Målgruppen har bjudits in till olika aktiviteter så 

som virtuell träff med yrkesverksamma, virtuellt studiebesök samt Farmaforum, 

apoteksdagen, informationsforum om utbudet av kompetenshöjande och andra 

nätverkande aktiviteter. 

 

Bidragsmottagaren har redovisat att syftet med insatserna uppnåtts och man har 

nått ut till den planerade målgruppen. Verksamheten har tagits väl emot av 

målgruppen och bidragsmottagaren har i redovisningen framhållit att, ta del av 

kunskapen genom tillhandahållandet av e-utbildningar bidrar till att underlätta 

för nyanlända apotekare som gör praktik, arbetar på apotek, går 

kompletteringsutbildning eller förbereder sig inför det praktiska kunskapsprovet.  

 

På grund av pandemin har fysiska nätverksträffar uteblivit hos den 

bidragsmottagande organisationen eller de samarbetande organisationerna vilket 

resulterade i ett lägre antal utdelade licenser än planerat. 

Läkemedelsakademin har redovisat att totalt 840 778 av 1 025 000 kronor har 

förbrukats. Icke utnyttjade medel om 184 222 kronor ska återbetalas till 

Arbetsförmedlingen under 2022. 

 

 

2 Energiföretagen Sverige (diarienummer: Af-2022/0015 7120) 
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Bidragsmottagande organisation enligt ansökan: Energiföretagen 

Sverige Swedenergy AB 

Medsökande organisationer: SEKO, Svenska Elektrikerförbundet, Unionen, 

Sveriges Ingenjörer, Ledarna, Energiföretagens Arbetsgivarförening och 

Energiföretagen Sverige  
Beviljade insatser: Energiföretagen Sverige beviljades statsbidrag om totalt 

1 760 000 kr för insatser för att säkerställa genomförandet av jobbspår inom drift 

& värme, språkutveckling Skarpt läge, uppstart av ett digitalt nätverk av 

yrkesverksamma personer som stöd för nyanlända, framtagande av material som 

tydliggör vägar in i energibranschen, framtagande av digitala workshoppar som 

belyser vikten av språkutveckling, kommunikationsinsatser gällande spridning av 

goda exempel genom olika kanaler samt nytryck och distribution av läromedlet 

Energisvenska.   

 

Redovisade resultat: Bidragsmottagaren har redovisat genomförandet av 

jobbspår inom drift & värme där deltagarna togs emot med en fyra dagars 

utbildning i fjärrvärme samt uppstart av validering och svenskundervisning som 

en del av praktiken och tillika en del av projektet Skarpt läge. 

Under projektet startades ett digitalt yrkesmentorprogram4 där adepter som deltar 

i någon form av arbetsmarknadsinsats matchades med yrkesverksamma på 

bolagen. Ett programinnehåll med fokus på kompetenser, drivkrafter och 

yrkesroller, motivation samt professionellt nätverkande har tagits fram i 

handböcker för mentorer och adepter. Ett språkutvecklande material finns 

tillgängligt digitalt för nedladdning och kunskapsöverföring. 

Bidragsmottagaren har genomfört ett tiotal nätverksträffar där olika delar av 

projekten spridits och ett tiotal artiklar om goda exempel har publicerats. Vidare 

har cirka 2 700 exemplar av läromedlet Energisvenska5 distribuerats till utbildare 

samt medlemsföretag. 

Bidragsmottagaren har redovisat att syftet med insatserna uppnåtts och man har 

nått ut till den planerade målgruppen, men på grund av pandemin har en del av 

arbetet skett på distans och vissa kostnader blivit lägre än vad som uppskattats 

från början.  

Energiföretagen Sverige har redovisat att totalt 1 666 271 kronor av 1 760 000 

kronor har förbrukats. Icke utnyttjade medel om 93 729 kronor ska återbetalas till 

Arbetsförmedlingen under 2022. 

 

3 Föreningen installatörsföretagen (diarienummer: Af-2022/0014 
7933) 

Bidragsmottagande organisation enligt ansökan: Installatörsföretagen 

 
4 Energy Buddies, mentorprogram 
5 Energisvenska 

https://www.energiforetagen.se/fragor-vi-driver/listsida/kompetensforsorjning/stark-etableringen-av-nyanlanda/energy-buddies-mentorprogram/
https://www.energiforetagen.se/fragor-vi-driver/listsida/kompetensforsorjning/stark-etableringen-av-nyanlanda/energisvenska/
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Medsökande organisationer: Svenska byggnadsarbetareförbundet  

Beviljade insatser: Installatörsföretagen beviljades totalt 2 510 000 kronor för 

fortsatt utveckling av branschvalideringsmodeller inom VVS-yrken, 

kommunikationsinsatser samt en översyn av befintliga kvalifikationer och 

bedömningsmetoder inklusive kostnader för projektledning för genomförandet. 

Redovisade resultat: Bidragsmottagaren har redovisat att man har genomfört 

genomgång av samtliga kvalifikationer inom kvalitetsledningssystem avseende 

VVS-validering för bedömning av relevans och nivå samt påbörjat anpassning 

enligt SeQF-standard. Ett metodstöd för mer likvärdiga bedömningar och 

godkännande av dispenser har utvecklats, en ny utbildning för yrkesbedömare 

har startats, kontinuerliga infoträffar med aktörer som arbetar med målgruppen 

har genomförts. Vidare har metodstödet utvecklats i form av beskrivningar och 

tydliga instruktioner som finns tillgängliga på branschens webbplats.6 Broschyr 

om validering har tagits fram och finns översatt till engelska och arabiska, till det 

har även en bild-bank med neutrala bilder tagits fram.  

Riktade informationsinsatser har genomförts till medlemsföretag om 

arbetsmarknadsutbildning och validering, nyhetsbrev och VD-brev har 

publicerats, samt dialoger i arbetsutskott genomförts. Bidragsmottagaren har 

genomfört webbinarium och marknadsfört validering och 

arbetsmarknadsutbildning riktade till målgrupperna samt genomfört annons- 

och informationskampanj till arbetsgivare om hur man med fördel kan bredda sin 

rekryteringsbas. Till detta har även ett påverkansarbete genomförts genom filmer 

med temat smart rekrytering för ett förändrat rekryteringsmönster. 

 

Installatörsföretagen har redovisat att syftet med insatserna uppnåtts och man 

har nått ut till den planerade målgruppen. Verksamheten har tagits väl emot av 

målgruppen och bidragsmottagaren uppger ett ökat intresse av att söka 

utbildning, fler starter av arbetsmarknadsutbildning VVS, relining och 

sprinklerutbildning. Bidragsmottagaren har i redovisningen framhållit att 

insatserna avser processer som tar tid och man kommer aktivt fortsätta att arbeta 

med att få fler inom målgruppen söka sig till branschen. 

Bidragsmottagaren har redovisat en avvikelse avseende ett lägre kostandsutfall 

som främst beror på att antalet arbetade timmar blivit färre än estimerat samt att 

organisationen kostnadsfritt fått stöd i att kvalitetssäkra branschmodellens 

utvecklingsarbete. 

Installatörsföretagen har redovisat att totalt 2 173 637 av 2 510 000 kronor har 

förbrukats. Icke utnyttjade medel om 336 363 kronor ska återbetalas till 

Arbetsförmedlingen under 2022. 

 

4 Kött och Charkföretagen (diarienummer: Af-2022/0015 7157) 

 
6 https://vvsyn.se/ 

https://vvsyn.se/
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Bidragsmottagande organisation enligt ansökan: Kött och 

Charkföretagen Service AB 

Medsökande organisationer: ej aktuellt  

Beviljade insatser: Kött och Charkföretagen beviljades statsbidrag om totalt     

1 885 000 kr för projektledning och insatser avseende främjande och 

utvecklingsarbete med rekryteringsutbildningar i syfte att skapa förutsättningar 

för att möjliggöra fler nyanlända deltagare i utbildningar inom styck, slakt och 

chark, samt riktade kommunikationsinsatser i syfte att främja och öka 

användningen av branschens yrkesinriktade digitala språkutbildning för 

nyanlända.  

 

Redovisade resultat: Bidragsmottagaren har redovisat att man har medverkat i 

förberedelserna av sju starter av rekryteringsutbildningar, varav tre starter på 

mindre företag som inte tidigare medverkat i rekryteringsutbildning. I det 

förberedande arbetet har särskild vikt legat vid att hitta nyanlända deltagare, både 

män och kvinnor. Inför start av rekryteringsutbildningar har Kött och 

Charkföretagen haft avstämningar med Arbetsförmedlingen för att identifiera 

deltagare som har behov av yrkesinriktad digital språkutbildning som finns 

tillgänglig på svenska, arabiska och engelska.  

Kött och Charkföretagen har tagit fram, översatt och textat filmmaterial för både 

rekrytering och branschinformation7 till fem språk (arabiska, persiska, tigrinja, 

somaliska och engelska). En av filmerna har använts av Arbetsförmedlingen vid 

den digitala mässan Matjobb.  

Bidragsmottagaren har redovisat att syftet med den aktuella satsningen uppnåtts 

och man har nått ut till den planerade målgruppen. Kött- och Charkföretagen har 

arbetat med fokus på att fler nyanlända matchas mot rekryteringsutbildningar, fler 

företag ska medverka i rekryteringsutbildning och att fler utbildningar starter på 

nya orter.  

Kött- och Charkföretagen har redovisat att totalt 1 778 400 kronor av 1 885 000 

kronor har förbrukats. Icke utnyttjade medel om 106 600 kronor ska återbetalas 

till Arbetsförmedlingen under 2022. 

 

5 Lantbrukarnas Riksförbund (diarienummer: Af-2022/0015 7105) 

Bidragsmottagande organisation enligt ansökan: Lantbrukarnas 

Ekonomi AB 

Medsökande organisationer: ej aktuellt 

Beviljade insatser: Lantbrukarnas Riksförbund beviljades statsbidrag om totalt 

860 000 kronor för att inom ramen för projektet Nya nätverk erbjuda 

 
7 Exempel på framtagna filmer, branschfilm: https://youtu.be/pf33Sq8tUdE 
rekryteringsfilm https://youtu.be/nIzxZrNhvlM 
 

https://youtu.be/pf33Sq8tUdE
https://youtu.be/nIzxZrNhvlM
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handledningsstöd till arbetsgivare och arbetstagare utifrån en specifik 

handledningsmetodik. Handledningen skulle utgå ifrån en tidigare förankrad 

handledningsmetod som fångar upp nyanländas kompetens och den kompetens 

som behövs synliggörs genom strukturerade samtal med handledare och 

arbetsgivare. 

  

Redovisade resultat: Bidragsmottagaren har redovisat att insatserna har 

överträffat projektets uppsatta resultatmål genom att handleda 21 företagare (mål 

20). Medverkande företag har givit uttryck för en positiv inställning till 

satsningen, bra stöd via coachning samt har återkopplat att projektet kommer att 

leda till att fler företagare kommer att vilja anställa/ta emot nyanlända 

praktikanter. I sammanställningen av samtliga handleddas utvecklingsdokument 

ser Lantbrukarnas Riksförbund att nyanländas kompetens samt kunskaperna i 

svenska har synliggjorts och utvecklats.  

Bidragsmottagaren har identifierat vissa utmaningar, bland annat 

utbildningsaktörers svårigheter att hitta kandidater till utbildningarna då det finns 

en stor okunskap om det gröna näringslivet och hur man kan nå ut till 

arbetsgivarna. På Lantbrukarnas Riksförbunds hemsida har information 

publicerats för arbetsgivare med rekryteringsbehov8.  

Bidragsmottagaren har redovisat att syftet med den aktuella satsningen uppnåtts 

och man har nått ut till den planerade målgruppen. Lantbrukarnas Riksförbunds 

har i redovisningen framhållit att projektet har påskyndat nyanlända invandrares 

etablering på arbetsmarknaden och skapat hållbarhet vid praktik, rekrytering och 

utbildningsinsatser.  

Lantbrukarnas Riksförbund har redovisat att totalt 734 824 kronor av 860 000 

kronor har förbrukats. Icke utnyttjade medel om 125 158 kronor ska återbetalas 

till Arbetsförmedlingen under 2022. 

 

6 Lantbrukarnas Riksförbund (diarienummer: Af-2022/0014 7657) 

Bidragsmottagande organisation enligt ansökan: Lantbrukarnas 

Ekonomi AB 

Medsökande organisationer: ej aktuellt 

Beviljade insatser: Lantbrukarnas Riksförbund beviljades statsbidrag om totalt 

3 540 500 kronor för fortsättningsinsatser av ett projekt finansierat av 

Tillväxtverket som skulle avslutas den 30 juni 2021. Fortsättningsprojektet 

förväntades pågå från och med augusti 2021 och hade som syfte att fånga upp 

arbetsgivarnas kompetensbehov med hjälp av projektmedarbetare som synliggör 

dessa för arbetsförmedlare inom ramen för projektet Mer mat Fler jobb9. Detta för 

att underlätta och påskynda matchningsprocesser för målgruppen nyanlända.    

 
8 Nya nätverk för jobb på landet - LRF  
 
9 Projektet Mer mat – fler jobb 

https://www.lrf.se/om-lrf/uppdrag-vision-och-vardegrund/lrfs-integrationsarbete/nya-natverk-for-jobb-pa-landet/
https://www.lrf.se/foretagande/mer-mat--fler-jobb/
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Redovisade resultat: Bidragsmottagaren har redovisat att projektet har, under 

hösten 2021, samlat in kompetens- och arbetskraftsbehov från de fem 

näringsgrenarna trädgård, nöt, mjölk, gris och ägg och förmedlat dessa vidare till 

arbetsförmedlare, utbildare och branscherna i de gröna näringarna.  

Projektet har genomfört 98 möten och följt upp företagare med telefonsamtal (och 

haft vidare kontakt med 675 företagare i så kallade andra-samtal under hösten), 

coachat 33 företagare i ledarskapsfrågor kopplat till arbetsledning och rekrytering 

samt handlett 21 företagare i samband med att de rekryterat en praktikant eller 

anställd.  

Enligt bidragsmottagarens utvärdering är 87 procent av de företagare som erhållit 

coaching nöjda med att ha tagit del av satsningen och en majoritet av dessa kan 

tänka sig att anställa målgruppen. Projektet har haft ett arbetsgivarperspektiv och 

bidragit till bland annat bygga broar mellan olika parter i de gröna näringarna och 

på så sätt skapa trender att våga vilja anställa utrikesfödda med stöttning av 

företagarcoacher. Informationsfilmer för arbetsgivare med rekryteringsbehov10 

finns också på LRF:s hemsida. Lantbrukarnas Riksförbund har rapporterat att 

man uppnått projektets uppsatta resultatmål och nått den planerade målgruppen.  

Lantbrukarnas Riksförbund har redovisat att totalt 3 136 519 kronor av 3 540 500 

kronor har förbrukats. Icke utnyttjade medel om 403 981 kronor ska återbetalas 

till Arbetsförmedlingen under 2022. 

 

7 Ledarna (diarienummer: Af-2022/0015 7173) 

Bidragsmottagande organisation enligt ansökan: Ledarna 

Medsökande organisationer: ej aktuellt  

 
10 LRF:s integrationsarbete - LRF 
 

https://www.lrf.se/om-lrf/uppdrag-vision-och-vardegrund/lrfs-integrationsarbete/
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Beviljade insatser: Ledarna beviljades statsbidraget om totalt 400 000 kronor 

för att fortsätta erbjuda kostnadsfria kurser inom interkulturellt ledarskap för att 

synliggöra nyanländas kompetens till Sveriges chefer.  

Insatserna hade som syfte att ge organisationens medlemmar kunskaper om den 

kunskapspotential nyanlända medför samt påvisa mervärdet i att anställa 

nyanlända. Aktiviteterna skulle också lyfta hur utmaningar skulle kunna hanteras 

för att uppnå mångfald och därmed i många fall ökad framgång i verksamheten.  

Redovisade resultat: Bidragsmottagaren har redovisat att åtta kurser11 i 

heldagsformat med total 360 deltagarplatser har marknadsförts och genomförts. 

Av dessa har fyra livekurser genomförts digitalt och fyra fysiskt (två i Stockholm 

och en i Göteborg och en i Malmö). 

Under kurstillfällena har Ledarna lyft upp och diskuterat teman och praktiska 

situationer samt erbjudit tid för reflektion och erfarenhetsutbyte. Deltagarna har 

också fått med sig en samtalsguide från föreläsningen. Avsikten med kursen har 

varit att deltagarna aktivt skulle kunna vända eventuella utmaningar till 

möjligheter och utveckling av det interkulturella perspektivet samt de möjligheter 

som nyanlända innebär för Sveriges företag och organisationer.  

Kurserna har synliggjorts och marknadsförts via etablerade kanaler (web, 

nyhetsbrev, etcetera) gentemot Ledarnas medlemmar och det digitala formatet har 

bidragit till att nå fler deltagare ur ett geografiskt perspektiv. Deltagarnas 

utvärderingar visar att en övervägande del är nöjda med aktiviteterna och att 

kurserna har hållit hög kvalitet.  

Bidragsmottagaren har redovisat att syftet med ansökan har uppnåtts och man har 

nått ut till den planerade målgruppen. 

Ledarna har redovisat att samtliga medel om total 400 000 kronor har förbrukats.  

 

8 Ideella föreningen Sefif (diarienummer: Af-2022/0014 7131) 

Bidragsmottagande organisation enligt ansökan: Ideella föreningen 

Sefif 

Medsökande organisationer: Ej aktuellt 

Beviljade insatser: Ideella föreningen Sefif beviljades statsbidrag om totalt 

4 522 500 kronor för att ta fram språkstödjande utbildningsmaterial för 

nyanlända som vill arbeta inom förskolan. Utbildningsmaterialet skulle omfatta 

läroplanen, värdegrund och organisation samt även digital applikation för 

yrkesspecifik svenska. Webbapplikationen skulle distribueras kostnadsfritt till 

användarna via en digital lärplattform som görs tillgänglig via en landnings-

/undersida till organisationens webbsida. Organisationen skulle även beakta 

jämställdhetsperspektivet genom att sträva efter en jämn sammansättning av 

 
11 Interkulturellt ledarskap 

https://www.ledarna.se/utvecklas-som-chef/kurser-och-seminarier-for-chefer/chefskurser-och-webbinarier/interkulturellt-ledarskap/
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projektgruppen samt att det framtagna materialet skulle skapa intresse även för 

nyanlända män. 

 

Redovisade resultat:  

Bidragsmottagaren har redovisat att utbildningsmaterial Vägen till förskolan12 har 

arbetats fram med fokus på delar som språkförståelse, förskolans 

läroplan/barnsyn och svensk arbetsplatskultur kopplat till förskolan och för att 

skapa en välkomnande och positiv känsla för arbetet i förskolan. 

 

Bidragsmottagaren har redovisat att workshops med utbildningsleverantör kring 

hela utbildningsmaterialet har genomförts och man har tagit fram sju situationer 

som visar en dag på förskolan. Utifrån situationerna har både animerade filmer 

och digitalt utbildningsmaterial tagits fram för att visa vad som händer i varje 

situation. Ett språkinriktat utbildningsmaterial där den nyanlände kan träna på 

språkförståelse och ett värdegrundsbaserat utbildningsmaterial -utifrån 

läroplanen och barnkonventionen också tagits fram, i detta arbete har SFI-lärare 

och förskollärare deltagit.  

 

Tre filmer har spelats in där utrikes födda som idag arbetar inom förskolan 

berättar om Min väg till förskolan. Syftet var att visa på olika vägar in för att jobba 

i förskolan och skapa inspiration. Översättning, textning och ljudinspelning till 

material, utöver svenska, finns på arabiska, farsi och engelska. Dialog med 

Skolverket har pågått om att använda filmer som beskriver, dels förskolans 

organisation och styrdokument, dels en film som innehåller bra och viktig 

information om förskolan generellt. Kvalitetsgranskning av utbildningsmaterialet 

har genomförts vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 

vid Uppsala universitet.  

Bidragsmottagaren har redovisat att syftet med insatserna har uppnåtts, man har 

nått ut till den planerade målgruppen och det språkstödjande 

utbildningsmaterialet har tagits väl emot. 

Ideella föreningen SEFIF har redovisat att totalt 4 383 736 kronor av 4 522 500 

kronor har förbrukats. Icke utnyttjade medel om 138 764 kronor ska återbetalas 

till Arbetsförmedlingen under 2022.  

 

9 Skogsbrukets Yrkesnämnd (diarienummer: Af-2022/0015 7038) 

Bidragsmottagande organisation enligt ansökan: Skogsbrukets 

Yrkesnämnd 

Medsökande organisationer: ej aktuellt 

Beviljade insatser: Skogsbrukets Yrkesnämnd beviljades statsbidrag om totalt 

1 953 750 kronor för validering inom skogsvård, framför allt inom röjning och 

plantering. Bidragsmottagaren ville tydliggöra kompetenserna för jobben inom 

 
12 https://vagentillforskolan.se/om-projektet/ 

https://vagentillforskolan.se/om-projektet/
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skogsvård och på så sätt möjliggöra att en högre andel nyanlända och inhemsk 

arbetskraft skulle kunna få snabbare och effektivare väg in i de gröna näringarna. 

Skogsbrukets Yrkesnämnd skulle integrera valideringen för skogsvård in i det 

befintliga branschvalideringssystemet SSV - Svensk skogsvalidering.  

Redovisade resultat: Bidragsmottagaren har redovisat att svensk 

skogsvaliderings befintliga branschvalideringssystemet SSV har vidareutvecklats 

och anpassas för att automatisera provprocessen i högre grad. 

Informationsmaterial har tagits fram och informationsträffar inom branschen 

genomförts. Inom ramen för projektet har man tagit fram validering genom 

identifiering av de kompetenser som en röjare och plantör behöver för att kunna 

utföra ett säkert, miljömässigt och produktivt arbete. Vidare har ett webbaserat 

testprov konstruerats med de framtagna kompetenskraven. Skogsbrukets 

Yrkesnämnd har genomfört två omgångar av det webbaserade testprovet med 

cirka 90 skogsvårdare för att verifiera utformningen.  

 

Projektet har involverat flera företag med en stor del nyanlända och utländsk 

arbetskraft samt erfarna representanter ifrån branschen och utbildningsväsendet, 

vilket bidragit till förankring av de framtagna kompetenskraven.  

Bidragsmottagaren har redovisat att syftet med insatserna har uppnåtts och man 

har nått ut till den planerade målgruppen. 

Skogsbrukets Yrkesnämnd har redovisat att totalt 1 915 875 kronor av 1 953 750 

kronor har förbrukats. Icke utnyttjade medel om 37 875 kronor ska återbetalas till 

Arbetsförmedlingen under 2022. 

 

10 Småföretagarnas Riksförbund (diarienummer: Af-2022/0015 7188) 

Bidragsmottagande organisation enligt ansökan: Småföretagarnas 

Riksförbund. 

Medsökande organisationer: ej aktuellt  

Beviljade insatser: Småföretagarnas Riksförbund beviljades totalt 251 200 

kronor för genomförande av en förstudie och en pilot via egna yrkesambassadörer 

i Uppsala och Söderköping. Förstudien skulle undersöka hur 

branschorganisationen kunde underlätta sina medlemmars kompetensförsörjning 

och samtidigt underlätta för utbildningsanordnare med praktik/lärlingsplatser 

genom matchning av nyanlända elever inom Komvux via lärlingsutbildning inom 

det reguljära utbildningsystemet.  

Yrkesambassadörerna skulle inom ramen för förstudien bland annat erbjuda 

praktikplatser till nyanlända, stödja arbetet med validering samt stödja 

översättningen från branschenskompetensstandarder till kurser inom Komvux. 

Insatserna via yrkesambassadörerna ämnade även att informera arbetsgivare om 

vilka hjälpmedel som finns, hjälpa nyanlända att utveckla sitt språk på 
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arbetsplatsen samt stödja Arbetsförmedlingens arbete med att i högre grad anvisa 

till utbildning inom det reguljära utbildningsystemet.  

Redovisade resultat: Bidragsmottagaren har redovisat att genomförda 

aktiviteter i samband med förstudien tagits emot positivt av både medlemmar och 

utbildningsanordnare. Ett förankringsarbete har pågått, men under arbetets gång 

har det identifierats att det tar längre tid än vad beräknades initialt. Dels handlar 

det om att yrkesambassadörer, som till vardags är småföretagare, ska kunna sätta 

sig in i och förstå både arbetsmarknadsinsatser och utbildningssystem. Dels krävs 

ett gediget förankringsarbete hos arbetsgivarna, då många har haft blandade 

erfarenheter av att ta emot praktikanter tidigare. Behovet av stödmaterial har varit 

stort.  

Småföretagarnas Riksförbund har rapporterat att pandemin och restriktioner, 

samt rekommendationer för distansarbete, begränsade arbetsgivarnas möjligheter 

att ta emot lärlingar. Vidare har personalbyten, samt hög arbetsbelastning på 

grund av pandemin hos utbildningsanordnare i Uppsala kommun gjort att de inte 

kunnat delta i förstudien som planerat.  

Småföretagarnas Riksförbund har bifogat redovisningen efter den genomförda 

förstudien Yrkestrainee med Yrkesambassadörer under 2021. Inom förstudien 

har det framkommit att det skulle krävas ett alltför stort engagemang från 

Småföretagarnas Riksförbund för att utöka och satsa på att införa ett system med 

yrkesambassadörer. Rekommendationen är att bearbeta förslag på hur en 

lärlingsutbildning riktad mot små företag skulle kunna se ut och finansieras.  

Bidragsmottagaren har redovisat att syftet med ansökan gällande genomförandet 

av förstudien uppnåtts då viktiga lärdomar blev tydliga i och med förstudien, trots 

svårigheter i genomförandet. 

Småföretagarnas Riksförbund har redovisat att totalt 251 000 kronor av 251 200 

kronor har förbrukats. Icke utnyttjade medel om 200 kronor ska återbetalas till 

Arbetsförmedlingen under 2022. 

 

11 Sobona (diarienummer: Af-2022/0015 1368) 

Bidragsmottagande organisation enligt ansökan: Sobona AB 

Medsökande organisationer: Svenska Kommunalarbetarförbundet, Seko 

samt Svenska transportarbetarförbundet.  
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Beviljade insatser: Sobona beviljades totalt 3 055 500 kronor för information 

och kommunikationsinsatser avseende inkluderande kompetensförsörjning, 

erbjuda handledarutbildning fysiskt och digitalt, yrkesprofilering samt 

instegsutveckling av bredband och stadsnät, implementering av validering för 

energi, fastighet, personlig assistans, vatten och avlopp samt avfall och 

återvinning. Beviljade insatser avsåg också vidareutveckling av Sobonas digitala 

språkparlör för fyra branscher inkluderat framtagande, översättning samt 

marknadsföringsmaterial. 

Övergripande syftet med insatserna var att skala upp kunskap från tidigare 

främjandeprojekt och fortsätta arbetet med inkluderande kompetensförsörjning 

genom att vidareutveckla och sprida yrkesprofiler och skapa förutsättningar för 

inträde på arbetsmarknaden för nyanlända. 

Redovisade resultat: Bidragsmottagaren har redovisat att ett 30-tal fysiska 

medlemsbesök, digitala workshops och sex digitala konferenser har genomförts, 

webbplatsen Enklare väg13 har vidareutvecklats som ett nav för information och 

kommunikation kring inkluderande kompetensförsörjning. Totalt har närmare 

800 personer deltagit på de riktade konferenserna inom ramen för projektet. 

Innehållet på modulnivå i Sobonas 23 nationella yrkesprofiler har tillgängliggjorts 

samt fem workshops genomförts inom ramen för handledarsatsningen. Inom 

yrkesprofileringsprocessen har tre yrkesroller och ett insteg utvecklats. Tre 

yrkesprofiler inom bredband och stadsnät har tagits fram; fiberinstallatör, 

fibertekniker och second-line support. 

 

Implementering av validering inom vatten och avlopp har skett på arbetsplatsnivå 

utifrån arbetsmetoder, arbetsmaterial och strukturer för att genomföra validering 

och en rad nya referensbolag har anslutits. Ett översiktsmaterial för 

yrkesprofil/kompetensstandard har uppdaterats och publicerats på webbplatsen 

Enklare väg.14 Inom personlig assistans har fokuset varit på att ta fram 

arbetsmetoder, arbetsmaterial och strukturer för att genomföra validering utifrån 

de nationella yrkesprofilerna. Språkindexering för att bredda den digitala parlören 

för att även spegla innehållet i nationella yrkesprofilerna inom personlig assistans 

har genomförts. Bedömningsplaner, checklistor samt dokument beskrivande 

innehåll i respektive yrkesprofil har tagits fram. 

 

Språkparlören har utvidgats med fyra nya branscher (bredband och stadsnät, 

energi, fastighet samt personlig assistans). Totalt har cirka 4 000 nya ord och 200 

nya meningar lagts till i parlören.15 

Sobona har redovisat en viss påverkan av pandemin på genomförandet där en 

direkt följd har varit att många praktikinitiativ pausats eller i möjliga fall 

omvandlats till digitala aktiviteter. Den digitala omställningen inom projektet har 

dock gett en rad positiva effekter, där fler fått tillgång till och tagit till sig 

 
13 Om Enklare väg - Sobona 
14 Om Enklare väg - Sobona 
15 Sobonas ordlista - Sobonahttps://sobona.se/vara-fragor/kompetensforsorjning/enklare-
vag/verktyg/sprakutveckling-pa-arbetsplatsen/sobonas-sprakparlor/sobonas-ordlista 

https://sobona.se/vara-fragor/kompetensforsorjning/enklare-vag/om-enklare-vag
https://sobona.se/vara-fragor/kompetensforsorjning/enklare-vag/om-enklare-vag
https://sobona.se/vara-fragor/kompetensforsorjning/enklare-vag/verktyg/sprakutveckling-pa-arbetsplatsen/sobonas-sprakparlor/sobonas-ordlista
https://sobona.se/vara-fragor/kompetensforsorjning/enklare-vag/verktyg/sprakutveckling-pa-arbetsplatsen/sobonas-sprakparlor/sobonas-ordlista
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aktiviteter och kunskap, verktyg och inspiration genom de digitala 

kommunikationsinsatserna.  

Bidragsmottagaren har redovisat att syftet med insatserna har uppnåtts, man har 

nått ut till den planerade målgruppen och aktiviteterna tagits väl emot, även om 

pandemin har haft en viss påverkan på genomförandet av insatserna. 

Sobona har redovisat att hela det beviljade beloppet om totalt 3 055 500 kronor 

har förbrukats. 

 

12 Sveriges Farmaceuter (diarienummer: Af-2022/0015 1520) 

Bidragsmottagande organisation enligt ansökan: Sveriges Farmaceuter 

Medsökande organisationer: Almega Tjänsteförbunden, Svensk Handel, 

Sveriges Apoteksförening samt Läkemedelsindustriföreningen.  
Beviljade insatser: Sveriges Farmaceuter beviljades totalt 1 455 112 kronor för 

utbildningsinsatser och praktiskt stöd i syfte att påskynda processen för 

nyanlända farmaceuter och apotekares etablering på arbetsmarknaden. 

Insatserna avsåg rådgivning, stöd inför kunskapsprov, studiecirklar och 

seminarier med fokus på arbetsmarknad, kommunikationsinsatser i form av 

nyhetsbrev samt föreläsning för främjande integration på arbetsmarknaden.  

Redovisade resultat: Bidragsmottagaren har redovisat att majoriteten av 

aktiviteterna har genomförts digitalt, dels på grund av pandemin, dels för att 

målgruppen tidigare har svarat positivt på omställningen till digitalt 

genomförande. Bidragsmottagaren har genomfört studiecirklar inför 

kunskapsprov med uppemot 100 deltagare vid de olika tillfällena, vilket redovisas 

som en fyrdubbling jämfört med tidigare år. Projektet har också genomfört 75 

individuella rådgivningssamtal, åtta studiebesök med uppemot 75 deltagare per 

tillfälle, fyra seminariedagar med fokus på arbetsmarknad samt 

arbetsmarknadsdagen Farmaforum. Vidare anordnades en föreläsning om 

arbetsrätt med 70 deltagare. Projektet har också arbetat med löpande 

informationsaktiviteter för att nå ut till målgruppen genom nyhetsbrev, sociala 

medier och webb.  

Sveriges Farmaceuter har redovisat att syftet med insatserna har uppnåtts och 

man har nått ut till den planerade målgruppen. Digitalt genomförande av 

aktiviteterna uppges ha bidragit till högre deltagarfrekvens än vid fysiska 

evenemang samt möjliggjort deltagandet för deltagare som av olika anledningar 

tidigare haft svårt att närvara på fysiska evenemang. Bidragsmottagaren har 

redovisat att man i ansökan tagit höjd för genomförandet av fysiska evenemang 

som digitaliserades fullt ut under projektets genomförande vilket bidrog till ett 

lägre förbrukat belopp än estimerat.  
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Sveriges Farmaceuter har redovisat att totalt 852 499 av 1 455 112 kronor har 

förbrukats. Icke utnyttjade medel om 602 613 kronor ska återbetalas till 

Arbetsförmedlingen under 2022. 

 

13 Sveriges Ingenjörer (diarienummer: Af-2022/0015 7132) 

Bidragsmottagande organisation enligt ansökan: Sveriges Ingenjörer 

Medsökande organisationer: Sveriges Ingenjörer, Energiföretagen Sverige 

och Byggföretagen  
Beviljade insatser: Sveriges Ingenjörer beviljades statsbidrag om totalt 

610 000 kr för kartläggning av resultat och effekter avseende mentorprogrammet 

för nyanlända ingenjörer Ingenjörsmentor. Insatserna i ansökan avsåg 

kartläggning av mentorsprogrammets kortsiktiga, såväl som långsiktiga resultat 

och effekter, samt få fram ett nytt effektmål och mäta det för att fastställa i vilken 

utsträckning programmet leder till jobb för nyanlända ingenjörer. Kartläggningen 

skulle också ta fram konkreta data av arbetsmarknadsutfall, förbättrad språknivå, 

ökad förståelse för arbetsmarknaden och stärkt självkänsla hos adepterna.  

 

Redovisade resultat: Bidragsmottagaren har redovisat att en kartläggning av 

mentorprogrammet Ingenjörsmentor har genomförts och en slutrapport: 

Ingenjörsmentor och vägen till arbete har bifogats redovisningen. Tre 

programomgångar av mentorer och adepter har följts genom 

enkätundersökningar och djupintervjuer. Samtliga gemensamma 

mentorskapsträffar har bevakats, en av dem kunde ske fysiskt, och resten skedde 

digitalt på grund av pandemin. Granskningen har även inkluderat en analys av 

den svenska arbetsmarknaden, och dess huvudsakliga utmaningar för nyanlända 

ingenjörer, genom djupintervjuer med adepter, mentorer och arbetsgivare inom 

bygg- och energibranschen. En informationsinhämtning har även skett av andra 

yrkesrelaterade mentorprogram genom djupintervjuer. Ett samarbete har förts 

med arrangörsorganisationerna av Ingenjörsmentor, samt forskningsprojektet 

"Hur når vi SFX 2.0?" finansierat av Länsstyrelsen. Planerade fysiska 

arbetsplatsbesök har uteblivit på grund av pandemin. 

 

Utvärderingen slår fast att Ingenjörsmentor förmår att effektivt stärka adepterna 

för att övervinna flera av de huvudsakliga utmaningar som identifierats. Ett 

undantag är att mentorprogrammet inte i tillräckligt hög utsträckning lett till ett 

utökat nätverk för deltagarna då pandemins restriktioner påverkat negativt. 

Bidragsmottagaren har redovisat att syftet med insatserna har uppnåtts och att 

man har nått ut till den planerade målgruppen. 

Sveriges Ingenjörer har redovisat att hela det beviljade beloppet om totalt 610 000 

kronor har förbrukats. 
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14 Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté (diarienummer: Af-
2022/0014 8018) 

Bidragsmottagande organisation enligt ansökan: Trädgårdsnäringens 

Centrala Yrkeskommitté Service AB 

Medsökande organisationer: Gröna Arbetsgivare, Svenska kyrkans 

arbetsgivarorganisation Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, Sveriges 

Allmännytta, LRF Trädgård, Sveriges Stadsträdgårdsmästare FFS, Föreningen 

Sveriges Kyrkogårdschefer FSK.  
Beviljade insatser: Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté beviljades 

statsbidrag om totalt 1 595 000 kronor för genomförande av insatser i syfte att 

främja validering för nyanlända inom utemiljöbranschen. Insatserna skulle ske 

genom framtagande av kompletterande språkstödsinsatser, öka tillgänglighet och 

spridning av information om yrken inom utemiljöområden samt kvalitetssäkring 

av utbildningsmaterial, framtagna yrkesprofiler och valideringsmetoder. 

Branschorganisationen avsåg även bygga en länk till utbildning och 

lärlingsutbildning, utveckla en guide för arbetsgivare samt genomföra en 

inspirationsdag med relevanta intressenter med fokus på hur yrken inom 

utemiljöbranschen kan vara enklare vägar till arbete för nyanlända.   

 

Redovisade resultat: Bidragsmottagaren har redovisat att inom ramen för 

projektet har flera aktiviteter genomförts. Bland annat webbinarier, 

inspirationsworkshops, uppsökande verksamhet samt stöd med strukturerat 

lärande och validering under utbildningsinsatser och på arbetsplatsen. Arbetet har 

inneburit direkta kontakter med arbetsgivare inom allmännyttan och större 

entreprenadföretag i regionen.  

 

En kortare förstudie kring utbudet av handledarutbildning genomfördes tidigt 

under året och lärdomarna har omvandlats till innehåll och upplägg av 

Handledarutbildning BAS samt Språkstödjarutbildning BAS. Under 2021 har både 

yrkesbedömarutbildning och medbedömarutbildning genomförts. Utvecklingen av 

det digitala lär-verktyget TCYK lär16 fortsatte under 2021 och en testgrupp på cirka 

60 personer skulle testa första versionen under 2022.  

 

Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté har redovisat att de har nått den 

planerade målgruppen och att de planerade aktiviteterna har genomförts, dock 

med delvis uppnådda resultat. TCYK har fått en kvalifikation godkänd av 

Myndigheten för Yrkesskola för yrkesområdet skötsel och förvaltning av 

utemiljön, men det fanns förhoppningar på en snabbare spridning och genomslag 

av valideringsmodeller. Pandemisituationen har också bromsat upp en del 

jobbspår avseende möjligheten att få praktikplatser för deltagarna, vilket också 

varit en bidragande orsak till en viss minskning av framdriften.  

 

Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté har redovisat att hela det beviljade 

beloppet om totalt 1 595 000 kronor har förbrukats. 

 

 
16 TCYK:s lär-verktyg 

https://yrkesbevis.com/utveckla-sprakstod-i-validering-och-yrkesutbildning/
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15 Vård- och omsorgscollege (diarienummer: Af-2022/0015 7068) 

Bidragsmottagande organisation enligt ansökan: Vård- och 

omsorgscollege 

Medsökande organisationer: ej aktuellt   

Beviljade insatser: Vård- och omsorgscollege beviljades totalt 260 000 kronor 

för inspelning av 12 poddavsnitt med olika experter, arbetsgivare, arbetssökande, 

forskare med flera. Insatserna avsåg att i poddformat sprida information och öka 

medvetenhet om fördelar med språkstödsinsatser på arbetsplatser samt hur 

språkstödssatsningar kan underlätta vägen in på arbetsmarknaden för nyanlända. 

Övergripande syfte med insatserna var även att uppmärksamma att arbetsgivarnas 

ansvar i form av språkstöd bidrar både till att rekrytera, utveckla och behålla 

personal. 

Redovisade resultat: Bidragsmottagaren har redovisat att inspelning av totalt 

12 poddavsnitt har genomförts med bland annat gäster från Kommunal, Sveriges 

Kommuner och Regioner, Arbetsförmedlingen, Renova, Malmö kommunala 

bostadsbolag och Stockholms universitet. Poddarna har publicerats på en samlad 

webbplats.17 Genom poddavsnitt har samtal förts i syfte att öka medvetenheten 

hos arbetsgivare om varför och hur man kan skapa stödstrukturer på arbetsplatser 

och även på organisations- och kommunnivå för nyanländas språkutveckling.  

 

Vård- och omsorgscollege har redovisat att syftet med insatserna uppnåtts och 

man har nått ut till den planerade målgruppen. Verksamheten uppges har tagits 

väl emot av målgruppen med över 1 500 lyssningar på de olika poddavsnitt samt 

positiv feedback om att poddarna tar upp viktiga ämnen och aspekter. Poddar har 

använts i olika sammanhang, till exempel som en del av utbildningsmaterial. 

 

Vård- och omsorgscollege har redovisat att hela det beviljade beloppet om totalt 

260 000 kronor har förbrukats. 

 

5 Arbetsförmedlingens kommentarer 

Arbetsförmedlingen bedömer att informationsinsatserna avseende utlysningar av 

medel har genomförts enligt plan och nått ut brett till arbetsmarknadens parter 

genom olika informationskanaler. Antalet inkomna ansökningar för bidragsåret 2021 

(17) har varit färre än antalet ansökningar under bidragsåret 2020 (25). Minskningen 

kan förklaras av fortsatt osäkerhet på arbetsmarknaden på grund av coronapandemin 

under 2021 och tidigare påverkan på parternas verksamheter under 2020, där 

flertalet av bidragsmottagarna har redovisat utmaningar avseende genomförandet av 

insatserna till Arbetsförmedlingen18. Detta kan också ha bidragit till parternas 

 
17 https://spraketapajobbet.podbean.com/ 
18 Främjande- och utvecklingsinsatser för snabbspår, Arbetsförmedlingens återrapportering 2020, Dnr Af-
2021/0018 6017. 

https://spraketapajobbet.podbean.com/
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omprioriteringar och anpassningar av verksamheten samt en viss försiktighet 

gällande ansökningar om statsbidraget för bidragsåret 2021.   

Några av bidragsmottagarna har redovisat att pandemin under bidragsåret 2021 

inneburit utmaningar och hade en viss påverkan på genomförandet av insatserna, 

framför allt gällande främjande av rekryteringar, praktik och samarbete med andra 

parter. Detta har medfört anpassningar i genomförande av vissa insatser, medan 

andra insatser inte har kunnat genomföras fullt ut, vilket i vissa fall också har 

resulterat i delvis uppnått syfte och ett lägre förbrukat belopp än estimerat.  

Två bidragsmottagare har redovisat att den digitala omställningen inom projekten 

har givit en rad positiva effekter. Flera deltagare har exempelvis fått tillgång till och 

tagit till sig aktiviteter och kunskap, verktyg och inspiration genom de digitala 

kommunikationsinsatserna. Omställningen har även möjliggjort deltagande för de 

som av olika anledningar tidigare har haft svårt att närvara vid fysiska evenemang.  

Sammanfattningsvis ser Arbetsförmedlingen att pandemin även för bidragsåret 2021 

har påverkat bidragsmottagarnas förutsättningar att genomföra planerade insatser, 

dock i mindre utsträckning än året innan sett till återkopplingen i 

bidragsmottagarnas ekonomiska redovisningar och en högre nyttjandegrad av 

statsbidraget under 2021. Utifrån bidragsmottagarnas ekonomiska redovisningar 

bedöms statsbidraget ha möjliggjort arbetsmarknadens parters arbete med att främja 

snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända. 


