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Kompetensnämnden i korthet
Vision
Kompetensnämndens vision är att: ”Solna är en stad där alla inser mervärdet av integration. Alla
har egen försörjning och deltar i samhällslivet”.
Verksamhetsidé
Kompetensnämnden rustar Solnabor för jobb genom att erbjuda vuxenutbildning, personlig
coachning och jobbmatchning till arbetsföra Solnabor som är eller riskerar att bli
långtidsarbetslösa. Särskilt fokus läggs på personer som har försörjningsstöd, är lågutbildade, är
mellan 19-24 år eller är utrikes födda.
Kompetensnämndens resultat bidrar till att höja utbildningsnivån, förbättra integrationen samt
sänka arbetslösheten och där till relaterade kostnader i Solna.
Värdegrund
Kompetensnämnden arbetar utifrån en värdegrund där alla människor ses som en tillgång och
resurs för samhället och interagerar i jämlikhet, samförstånd och respekt mellan människor. Solna
skall vara en stad där människor tar eget ansvar och ges goda möjligheter att uppnå egen
försörjning. Varje medborgares kompetens, vilja och förmåga ska tillvaratas.
Kompetensnämndens förhållningssätt är att ”Alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning eller ålder ska bemötas väl och likvärdigt och ges samma möjlighet till utbildning och
arbete”.
Kompetensnämnden är en serviceorganisation som finns till för medborgaren där
verksamheternas samverkan syftar till ett helhetstänkande med tydligt kundfokus.
Mål
Nämnden har 2 inriktningsmål inom målområdena Trygghet och omsorg och Kunskap och
livslångt lärande:
Inriktningsmålet Fler solnabor har arbete, deltar i samhällslivet och den egna kompetensen tas tillvara ingår i
målområdet Trygghet och omsorg. Det följs upp genom sju effektmål.
Inriktningsmålet Solnaborna har möjlighet att utveckla en hållbar kompetens utifrån arbetsmarknadens och
individens behov av ett livslångt lärande ingår i målområdet Kunskap och livslångt lärande. Det följs
upp genom sju effektmål.
Organisation
Kompetensförvaltningen verkställer nämndens beslut. Kompetensförvaltningen består av en
stab, en arbetsmarknadsavdelning, en avdelning för vuxenutbildning och en integrationsenhet.
Staben är lokaliserad i Stadshuset och övriga verksamheter sitter tillsammans i gemensamma
lokaler på Sunnan i Hagalund.
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Solnamodellen – ett samarbete med fokus på arbete
Kompetensförvaltningens systematiska arbete med att få Solnabor att gå från bidrag till egen
försörjning via arbete eller studier sammanfattas som Solnamodellen. Modellen grundar sig i ett
individanpassat arbetssätt, god omvärldsbevakning samt goda relationer med arbetsgivare,
samarbetspartners och utbildningsleverantörer.
Arbetsmarknadsavdelningen och integrationsenheten arbetar med Solnabor (deltagare) som
remitterats via Socialförvaltningen eller Arbetsförmedlingen (AF)
Solnabor som vill studera söker direkt till Solna vuxenutbildning och antas efter stadens
antagningsregler. Sedan 2008 genomförs all vuxenutbildning i Solna av upphandlade
utbildningsanordnare. För att kunna erbjuda ett lättillgängligt, flexibelt och brett utbud av
kvalitativa utbildningar samarbetar Solna med andra kommuner i Stockholms län.
Stabens integrations- och näringslivsarbete fungerar som en dörröppnare för nya samarbeten
mellan förvaltningens verksamheter och privata arbetsgivare.

Solnamodellen – Kompetensförvaltningens systematiska arbete tillsammans partners för att rusta arbetslösa Solnabor samt stödja dem att
gå från bidrag till egen försörjning via arbete och studier. Färgade fält är aktiviteter som utförs av Kompetensförvaltningen.

Framgångsfaktorer
Coachning - Individuella samtal med deltagaren skapar förtroende och ökar deltagarens
anställningsbarhet genom stärkt självkänsla, självförtroende och motivation.
Matchning – Djup kunskap om deltagarens och arbetsgivares behov ökar möjligheten att matcha
rätt arbetsgivare med rätt deltagare vad gäller arbete, praktik och utbildning.
Heltidsinsatser – Flyktingar och vissa grupper av utrikes födda Solnabor erbjuds svenskundervisning, arbetslivskontakter och samhällsorientering på heltid. Detta bidrar till att deltagaren
får en snabbare integration i samhället och arbetslivet.
Företagskontakter – Täta och goda kontakter med arbetsgivare leder till att deltagaren kan komma
in tidigt i rekryteringsprocesser samt erbjudas relevanta praktik- och lärlingsplatser.
Utbildning – Kvalificerad studievägledning samt ett brett och flexibelt utbud av individanpassad
utbildning leder till en ökad anställningsbarhet för deltagaren.
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Året som gick – resultat
Viktiga händelser
Kraftigt ökat utbud av vuxenutbildning genom en regional vuxenutbildning i Stockholms län
Kompetensnämnden har tillsammans med nio andra kommuner genomfört och avslutat två
upphandlingar av vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare. De nya avtalen träder
i kraft den 1 januari 2012. Avtalen leder till ett ökat kursutbud samt en ökad tillgänglighet och
flexibilitet för Solnaborna vad gäller vuxenutbildning.
Lärlingsutbildning för vuxna
Kompetensnämnden har ansökt och fått del av regeringens satsning på lärlingsutbildning för
vuxna. Ett samarbete har utvecklats med det lokala näringslivet och AF för att utveckla
lärlingsutbildningar som leder till jobb inom branscherna livsmedel, bygg- och anläggning och
tele/it.
Nytt regionalt samarbete som en effekt av Etableringsreformen
Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (SFS 2010:197) som trädde i kraft
den 1 december 2010 har inneburit ett förändringsarbete i form av omvärldsbevakning samt
förnyade arbetsmetoder och samarbetsstrukturer. Kompetensnämnden har tillsammans med 23
andra kommuner genomfört och avslutat en gemensam upphandling av samhällsorientering.
Nytt utvecklingsprojekt för att få fler utrikes födda med språkhinder att bli självförsörjande
Under året startade nämnden ett projekt med socialnämnden för att pröva om heltidsinsatser,
som endast flyktingar har varit berättigade till, även kan gynna försörjningsstödstagare som
studerar svenska för invandrare. Projektet har resulterat i att flera utrikes födda Solnabor gått till
egen försörjning eller tagit ett steg i den riktningen genom att uppnå en ny nivå i sin
språkinlärning. Projektet avslutas december 2012.
Arbetsmarknaden utveckling under året
Ungdomar utan grundläggande teoretiska kunskaper eller slutförd gymnasieskola är en utsatt
grupp på arbetsmarknaden. Nämnden har i projekt (Umbrella och Utbildningsgarantin för
ungdomar) tillsammans med AF och andra nämnder utvecklat och genomfört utbildnings- och
arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar i åldern 16-24 år. Projekten har varit framgångsrika och
överförs delvis till ordinarie verksamhet under 2012.

Ekonomi
Nämndens nettokostnader är 28,0 mkr, vilket innebär ett överskott gentemot budget på 2,9 mkr.
Samtliga verksamheter har bidragit ungefär lika mycket till överskottet.
Intäkterna är 2,6 mkr högre jämfört med budget, vilket främst förklaras av ökade statsbidrag till
vuxenutbildningen på grund av en extra statlig satsning på yrkesinriktad vuxenutbildning.
Samtidigt har intäkterna minskat för integrationsenheten som en effekt av etableringsreformen
och ett minskat antal mottagna flyktingar.
Kostnaderna är 0,2 mkr lägre jämfört med budget, vilket främst förklaras av att ett antal tjänster
på staben, arbetsmarknadsavdelningen och vuxenutbildningen har varit obesatta under året.
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Nämndens nettokostnader är 2,8 mkr högre jämfört med föregående år.
Intäkterna är 0,8 mkr högre 2011 jämfört med föregående år, vilket främst förklaras av kraftigt
ökade intäkter för vuxenutbildningen på 4,5 mkr samtidigt som intäkterna för
integrationsenheten minskade med 3,4 mkr.
Kostnaderna är 3,5 mkr högre 2011 jämfört med föregående år, vilket främst förklaras av 5,5 mkr
ökade kostnader på vuxenutbildningen samtidigt som kostnaderna för integrationsenheten
minskade med 2,0 mkr.
Investeringsanslaget på 0,3 mkr 2011 är inte förbrukat. Nämnden gjorde inte heller några
investeringar föregående år.
Bokslut 2011

Budget 2011

Bokslut 2010

Intäkter

20 713

18 070

19 936

Kostnader

48 667

48 895

45 140

Nettokostnad

27 954

30 825

25 204

2 871

0

5 467

Tkr

Budgetavvikelse

Måluppfyllelse
Nämnden har två inriktningsmål och 14 effektmål inom målområdena Trygghet och omsorg
samt Kunskap och livslångt lärande.
Inriktningsmålet Fler solnabor har arbete, deltar i samhällslivet och den egna kompetensen tas tillvara följs
upp genom sju effektmål. Av dessa har sex effektmål uppfyllts och ett delvis uppfyllts.
Under året har 76 procent av de arbetslösa Solnabor och 41 procent av de SFI-studerande som
har deltagit i nämndens verksamhet gått från bidrag till egen försörjning. Samtidigt har 91 procent
av alla arbetsföra flyktingar som anlände 2009 blivit självförsörjande. Alla aktiviteter tillsammans
har lett till att fler Solnabor har arbete och att deras kompetens tagits tillvara.
Kompetensnämnden har genom heltidsintroduktion som inkluderat samhällsinformation och
reell kontakt med företag i form av studiebesök, språkpraktik och visstidsanställningar bidragit till
att fler utrikesfödda Solnabor har givits förutsättningar att delta i samhällslivet. Inriktningsmålet
bedöms vara uppfyllt.
Inriktningsmålet Solnaborna har möjlighet att utveckla en hållbar kompetens utifrån arbetsmarknadens och
individens behov av ett livslångt lärande följs upp genom sju effektmål. Av dessa har tre effektmål
uppfyllts, ett har inte kunnat bedömas och tre effektmål har inte uppfyllts.
För att öka måluppfyllelse av effektmålen som mäter hur väl elever lyckas med sina studier, dvs.
erhåller ett godkänt betyg, har åtgärder vidtagits. Under året har kursutbud, tillgänglighet och
flexibilitet för Solnaborna vad gäller vuxenutbildning ökat markant.
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Detta förbättrar förutsättningarna för Solnaborna att utveckla en hållbar kompetens som gör att
de stärker sin ställning på arbetsmarknaden. För vuxenutbildningens SFI-studerande, vilka utgör
en stor studerandegrupp inom vuxenutbildningen, är studierna många gånger helt avgörande för
möjlighet till arbete och integration i det svenska samhället. Sammantaget bedöms
inriktningsmålet vara delvis uppfyllt.

Utvecklingsarbete
Kvalitetsarbete
Kompetensförvaltningens kvalitetsarbete utgår ifrån stadens policy för kvalitetsutveckling samt
de krav som ställs i skollag och läroplan.
Kompetensförvaltningen har under året utarbetat två kvalitetsdeklarationer som beskriver
åtaganden och servicenivå inom förvaltningens verksamhetsområden: Insatser för arbetssökande
och Insatser för arbetssökande som studerar svenska för invandrare. Arbetet fortgår med att följa
upp, utvärdera och utveckla dessa och nya kvalitetsdeklarationer.
Kvalitetsdeklarationer och synpunktshantering kompletterar förvaltningens tidigare påbörjade
kvalitetsarbete. Förvaltningen har sedan sex år tillbaka årligen genomfört brukarenkäter vars
resultat analyseras och används för att förbättra verksamheten.
För att ytterligare förbättra och utveckla Solnamodellen diskuterar personalen regelbundet
verksamhetens olika delar på personalmöten och planeringsdagar. Personalen har även
handledning för att vidareutveckla sitt arbetssätt och få möjlighet att skapa bra lösningar i
enskilda ärenden.
Vuxenutbildningens LEAN-arbete har aktualiserats i och med att Solna inlett samarbete med nio
andra kommuner inom ramen för en gemensam vuxenutbildningsregion. Kvalitetsarbetet är ett
område av flera som kommer att utvecklas gemensamt. Under året har ett första arbete påbörjats
vad gäller uppföljning av utbildningsleverantörers verksamhet.
Tvärsektoriella frågor
Likabehandling
Kompetensnämnden poängterar likabehandlingsarbetet – det likvärdiga förhållningssättet i
samtliga verksamheter. Arbetet med att integrera likabehandling och integration processas och
diskuteras kontinuerligt på arbetsplatsträffar och planeringsdagar.
Arbetet går i linje med CEMR- deklarationens artiklar13: Utbildning och livslångt lärande, 18:
Social integration och 27: Ekonomisk utveckling.
-

Solnamodellen är exempel på samarbete med arbetsmarknadens parter för att uppnå att
människor kan försörja sig själva och få tillgång till arbete”(artikel 18).
Nämndens olika verksamheter arbetar med ett könsmedvetet förhållningssätt utifrån
utbildningar och insatser från de olika verksamheterna (artikel 13).
Utöver nämnda artiklar arbetar nämnden även med artikel 6 – att bekämpa stereotyper.
Under året har bl.a. kompetensnämndens ledamöter diskuterat föreställningar och stereotyper
vid planeringsdagar för nya nämnden.
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Kompetensnämnden följer och analyserar jämställdhet med hjälp av könsuppdelad statistik och
nyckeltal. Årets analys av statistiken ger följande bild av verksamheten:
Det är fler kvinnor än män som deltagit integrationsenhetens verksamhet och som erhållit
introduktionsersättning under året. Av de nyanlända får männen i högre utsträckning än
kvinnorna arbete eller studerar vidare med studiestöd. Varför det är på detta sätt ska analyseras
vidare. Regeringen har en pågående utredning, som ska slutredovisas i oktober 2012, vars syfte är
ökat arbetskraftdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare. Denna
följs noga av kompetensnämnden.
Arbetsmarknaden som är könssegregerad återspeglas i den enskildes val av utbildningsinriktning
inom vuxenutbildningen. Under de tre senaste decennierna har fler kvinnor än män studerat
inom vuxenutbildningen. Fördelningen har legat stabilt kring 70 procent kvinnor och 30 procent
män. Vuxenutbildningen har arbetat medvetet med bl.a. marknadsföring och studievägledning för
att underlätta för medborgarna att bryta könsbundna utbildnings- och yrkesval. Försök görs att
sätta samman utbildningar som attraherar båda könen.
Sedan flera år deltar fler män än kvinnor i Arbetsmarknadsavdelningens verksamhet. 2011 var
fördelningen 65 procent män och 35 procent kvinnor. Av deltagarna går män vidare till arbete
eller utbildning i något högre utsträckning än kvinnorna (69/31 procent). Arbetsmarknadsavdelningen arbetar medvetet med att hitta könsneutrala praktikplatser och jobbuppdrag för att
på detta vis skapa lika möjligheter för både män och kvinnor att få ett arbete och därmed gå från
bidrag till egen försörjning.
Internationellt
Under det gångna året har kompetensförvaltningen deltagit och hållit i ett flertal olika
internationella besök. Verksamheten har presenterats och särskilt intresse har Solnamodellen och
stadens samarbete med näringslivet rönt. De nationella och internationella besöken leder ofta till
ett ömsesidigt lärande. De ger också förvaltningens medarbetare en möjlighet att reflektera över
verksamheten och diskutera hur arbetet kan vidareutvecklas.
Miljöarbete
Kompetensförvaltningen har ett miljöombud som deltar i stadens gemensamma nätverk för
miljöombud. Uppdraget består bland annat i att fungera som en informationsspridare och
inspiratör för att miljöfrågorna hålls levande. Förvaltningen har under året bidragit till
-

att sänka fjärrvärmeanvändningen med 5 procent genom att temperaturen i förvaltningens
lokaler hålls på en rimligt låg nivå.
det övergripande SÖRAB målet genom att källsortera matavfallsinsamling via Gröna linjen.
till kretsloppsanpassad avfallshantering genom att samla in och återvinna papper, kartong,
batterier, glödlampor, burkar och tonerkasetter. Arbetet kommer att förstärkas genom att
utöka insamlingen av sopor att gälla även plast, metall och glas.
till en lägre pappersförbrukning genom ansökningar till vuxenutbildningen görs digitalt.
till en hållbar energi- och transportanvändning genom en närvarostyrd och energisnål
belysning i alla allmänna utrymmen samt arbetsrum, konferens- och utbildningsrum.
till hållbara transporter genom att tjänstecyklar finns och kan användas i tjänsten, vid bl.a.
företagsbesök.
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Medarbetare
Kompetensförsörjning & kompetensutveckling
Kompetensförvaltningen strävar efter att både kunna erbjuda medarbetare möjligheter till intern
karriärutveckling och möjligheter att vidareutvecklas i befintlig yrkesroll. Samtliga medarbetare
erbjuds också möjlighet till kompetensutveckling för att kunna ta nästa steg i sin yrkesmässiga
utveckling. Utvecklingssamtalet ligger till grund för varje medarbetares individuella utvecklingsplan.
Personalomsättningen har varit låg under året liksom förra året. Under året har vakanta tjänster
utlysts genom ett öppet rekryteringsförfarande och alla medarbetare har uppmanats att söka om
intresse finns.
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron på förvaltningen låg 2011 på 3,1 procent vilket är lägre än genomsnittet i staden,
som är 6,1 procent. Sjukfrånvaron för förvaltningen var lägre 2011 än 2010, då den låg på 4,7
procent. Orsaken till sjukfrånvaron är främst några längre sjukskrivningsperioder
Arbetsmiljö & hälsofrämjande arbete
Förvaltningen har vid tidigare planeringsdagar enats om och arbetat med tre frågor som är viktiga
för förvaltningen gällande den psykosociala arbetsmiljön:
-

Det ska vara roligt att gå till jobbet
Gemensamma arenor
Hälsa och friskvård

Att på allvar få känna sig delaktig i verksamheten och dess utveckling ökar möjligheten att
medarbetarna anser att det är roligt att gå till jobbet. Trevliga och lyhörda arbetskamrater och
chefer ökar möjligheten ytterligare. Att ta och få ta ansvar stärker även anställdas självförtroende,
vilket både är bra för individerna och för verksamheten i stort.
Förvaltningen har haft ett antal gemensamma aktiviteter och möten under året för att tillgodose
behovet av gemensamma arenor. Gemensamma arenor är viktiga för att skapa känslan av att
tillhöra en förvaltning och en stad. De är också viktiga för att sprida och förtydliga information
på ett övergripande sätt.
För att främja en bättre hälsa tillämpar nämnden friskvårdstimme, står för kostnaden för
Skakiskortet, samt uppmanar medarbetarna att delta i de program som Skakis erbjuder.
För att förbättra den fysiska arbetsmiljön har förvaltningen genomfört en rad olika insatser under
året:
- Problem med inomhusklimatet har åtgärdats i vägledningscentrum med en luftvärmepump
samt en modern luftreningsutrustning.
- Ett kösystem har köpts in och ett infotek har inretts för m ansökningsrum för sökande.
Dessa förändringar har minskat belastningen på vägledningscentrum och den personal som
arbetar där.
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-

Ergonomisk utredning av arbetsplatsen har fortsatt och i år gjorts för medarbetarna på
Vuxenutbildningen. Flera arbetsplatser har utrustats med nya skrivbord och mer
effektiv utrustning som är ergonomiskt bättre och som ger en effektivare arbetsplats rent
fysiskt.
Vuxenutbildningen har arbetat med att utveckla nya arbetsrutiner och anpassat verksamheten
utifrån nya avtal. En stor och viktig del i detta har varit att digitalisera arbetsrutiner som har
en repetitiv inriktning. Detta för att fokusera på de kvalitativa arbetsuppgifterna. Arbetet har
genomförts i en gemensam arbetsprocess med utgångspunkt från den LEAN-metod som
medarbetarna tidigare har lärt sig. Detta har inneburit en hög delaktighet av alla medarbetare.

Framtiden
Försämrad konjunktur och sämre förutsättningar för sysselsättning och egen försörjning
I slutet av 2011 bröts den gynnsamma utvecklingen av arbetsmarknaden när inbromsningen av
den svenska ekonomin och dess effekt på arbetsmarknaden märktes tydligare. AF prognostiserar
att sysselsättningen kommer att minska 2012 och att utvecklingen fortsätter 2013. Ungdomar och
utrikesfödda bedöms drabbas tidigt och extra kraftigt när efterfrågan på arbetskraft viker
eftersom de är på väg in på arbetsmarknaden och idag ofta har tillfälliga anställningar.
Reformer ställer fortsatta krav på förändringsarbete
Reformeringen av vuxenutbildningen med en ny skollag, en ny förordning, ny betygsskala, utökad
betygsrätt och nya utbildningsformer har påbörjats men tar fart på allvar när den nya skollagen
(2010:800) börjar gälla 1 juli 2012. Samtidigt har arbetet med en regional vuxenutbildning gått in i
en operativ fas där omfattande investeringar i processutveckling och IT-stöd kommer att krävas
de närmsta åren för att en pedagogisk kvalitativ utveckling och optimalt resursutnyttjande ska
uppnås. Etableringsreformen kommer ha fortsatt påverkan på nämndens verksamhet i takt med
att lagen om etableringsinsatser (2010:197) utvecklas och resultaten från reformen kan följas upp.
Ökad konkurrens, skärpta kompetenskrav samt förändringar i utbud och efterfråga på arbetskraft
Stockholmsregionen är en kunskaps- och innovationsdriven ekonomi. Tillgång till välutbildad
arbetskraft är avgörande för att regionen ska klara såväl arbetskraftsförsörjning som konkurrens
från andra länder. Arbetskraftens utbildningsnivå är sålunda central för näringslivets utveckling
och Solnas tillväxt. Idag arbetar 45 procent av de sysselsatta i länet i yrken som kräver
eftergymnasial utbildning. Denna andel kommer öka framöver som en följd av ökad konkurrens
och skärpta kompetenskrav.
Solna står inför en generationsväxling på arbetsmarknaden. Av Solnas yrkesverksamma
befolkning kommer 29 procent att lämna arbetslivet fram till och med 2025.
Arbetskraftsbortfallet kommer delvis kompenseras med att den arbetsföra befolkningen ökar
under samma period.
Solnabor som inte är rustade för arbetsmarknadens framtida krav får en svårare situation på
arbetsmarknaden. Över tid kommer det att utvecklas nya grupper med långtidsarbetslösa som vi
idag inte betraktar som prioriterade för utbildningsinsatser eller arbetsmarknadsåtgärder.
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Resultat per verksamhetsområde
Staben
Staben omfattar förvaltningschefen, en controller, en kommunikatör och en integrationsstrateg.
Stabens huvuduppgift är samordning, verksamhetsplanering, ekonomistyrning samt
förvaltningens och nämndens administration. Detta sker genom att arbeta med förvaltningsöverskridande frågor och genom att utgöra ett stöd för verksamheterna. Staben har också, på
uppdrag av stadsledningsförvaltningen, ett övergripande strategiskt ansvar för stadens
integrations- och näringslivsarbete.
Ekonomi
Stabens ekonomiska resultat för 2011 visar på ett överskott. Den huvudsakliga orsaken till
överskottet utgörs av minskade personalkostnader då staben inte har haft full bemanning under
året. Rekrytering av vakanta tjänster har genomförts under året och staben kommer vara fullt
bemannad under kvartal 1 2012.
Bokslut 2011

Budget 2011

Bokslut 2010

0

0

358

Kostnader

3 783

4 416

3 773

Nettokostnad

3 783

4 416

3 415

633

0

847

Tkr
Intäkter

Budgetavvikelse

Måluppfyllelse – effektmål och nyckeltal
Hela förvaltningen arbetar gemensamt mot målet att hålla arbetslösheten i Solna på en låg nivå.

Den öppna arbetslösheten i Solna ska hållas på en låg nivå.

Den genomsnittliga öppna arbetslösheten är lägre jämfört med länet och riket och kan därmed
anses ligga på en låg nivå. Effektmålet är uppfyllt.
Nyckeltal i procent (kvinnor/män)
Arbetslöshet totalt i Solna
Arbetslöshet totalt i Stockholms län
Arbetslöshet totalt i riket

2011
2,3/2,2
3,2/3,1
3,3/3,6

2010
2,7
3,4
3,9

2009
2,4
3,1
4,0

Den öppna arbetslösheten bland ungdomar 18-24 år ska hållas på en låg nivå.

Den genomsnittliga öppna arbetslösheten bland ungdomar är lägre jämfört med länet och riket
och kan därmed anses ligga på en låg nivå. Effektmålet är uppfyllt.
Nyckeltal i procent (kvinnor/män)
Arbetslöshet ungdomar. 18-24 år, Solna
Arbetslöshet ungdomar. 18-24 år, Stockholms län
Arbetslöshet ungdomar. 18-24 år, riket

2011
1,8/2,2
2,7/3,3
3,7/4,5

10

2010
2,8
3,6
4,8

2009
2,4
3,4
5,4
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Den öppna arbetslösheten bland utrikes födda ska hållas på en låg nivå.

Den genomsnittliga öppna arbetslösheten bland utrikes födda Solnabor är lägre jämfört med
länet och riket och kan därmed anses ligga på en låg nivå. Effektmålet är uppfyllt.
Nyckeltal i procent (kvinnor/män)
Arbetslöshet utrikes födda, Solna

2011
3,9/3,7

2010
4,2

2009
3,5

Arbetslöshet utrikes födda, Stockholms län

6,7/6,5

6,6

5,8

Arbetslöshet utrikes födda, riket

7,4/8,0

7,7

7,3

Stabens bidrag till måluppfyllelse
Integrationsstrategens arbete med att medvetandegöra privata arbetsgivare om mervärdet av
integration och en mångfaldig arbetsstyrka fungerar som en dörröppnare för nya samarbeten
mellan förvaltningen och näringslivet. Goda relationer är viktigt då det underlättar möjligheten att
hitta relevanta arbetstillfällen, praktikplatser och arbetsplatsförlagd utbildning för deltagare i
Solnamodellen. Genom dialog med näringslivet hoppas förvaltningen även kunna inspirera fler
företag att ta ett aktivt samhällsansvar vilket leder till ökad integration och tillväxt i Solna.
Under året har integrationsstrategen genomfört 40 företagsbesök, deltagit i olika företagsnätverk
och besökt olika ideella organisationer. Företagskontakterna har lett till nya etableringsföretag
vilket har varit till nytta för integrationsenhetens deltagare.
Etableringsföretag är företag som tar emot studiebesök av SFI-studerande flyktingar Under det
gångna året har tolv studiebesök genomförts. Ett 20-tal studerande har deltagit vid varje besök.
Besöken har gett de studerande kunskap om olika yrken och arbetsplatser. De har även fått
hembygdkunskap genom företagsbesök i olika delar av staden. En del av besöken har lett till
språkpraktikplatser. Besöken har lett till många positiva möten mellan deltagare och företagare.
Utvecklingsarbete
Verksamhetsutveckling & kompetensutveckling i Solna stad
Integrationsstrategen har deltagit i stadens utvecklingsarbete vad gäller de tvärsektoriella frågorna,
jämställdhet, integration, likabehandling och internationella arbete. Integrationsstrategen har
också arbetat med att ta fram direktiv för stadens Likabehandlingskommitté samt tagit fram
stadens övergripande likabehandlingsplan utifrån ett verksamhetsperspektiv. Under året har
integrationsstrategen slutligen hållit ett antal utbildningar inom kompetensområdet likabehandling
och integration för stadens medarbetare och politiker.
Regionalt utvecklingsarbete
Integrationsstrategen har varit Solna stads representant i Regionplanekontorets uppdrag att
förnya och bredda integrationspolitiken. Ett antal work shops och möten har genomförts där
Solna tydligt har poängterat vikten av att engagera arbetsgivare i regionen. OECD har påtalat att
den bristfälliga integrationen på arbetsmarknaden är ett stort hinder för regionens tillväxt.
Företagens samhällsansvar – Corporate Social Responsibility (CSR)
Integrationsstrategen har i samarbete med miljöförvaltningen påbörjat ett arbete för att samordna
stadens dialog med näringslivet vad gäller företagens delaktighet i den lokalasamhällsutvecklingen.
Arbete kommer att samordnas med stadens övergripande näringslivsarbete under 2012.
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Arbetsmarknadsavdelningen
Arbetsmarknadsavdelningen (Ama) består av en avdelningschef och fyra handläggare/
näringslivssamordnare.
Ansvarsområde & målgrupp
Amas tjänster riktar sig till Solnabor som har försörjningsstöd eller deltar i AFs arbetsmarknadspolitiska program. Under året har 140 Solnabor, 91 män och 49 kvinnor, deltagit i Solnamodellen.
Nyckeltal
Totalt antal deltagare i Solnamodellen:

2011
140

2010
151

2009
138

Ekonomi
Avdelningens ekonomiska resultat för 2011 visar på ett överskott. En del av årets överskott beror
på att avdelningen hade en tjänst obesatt under fyra månader av året. En annan del beror på att
två personer på avdelningen inte arbetar heltid.
Tkr
Intäkter
Kostnader
Netto

Budgetavvikelse

Bokslut 2011

Budget 2011

Bokslut 2010

202
4 398
4 196

200
4 980
4 780

199
4 448
4 249

584

Måluppfyllelse – effektmål och nyckeltal
Inriktningsmålet Fler solnabor har arbete, deltar i samhällslivet och den egna kompetensen tas tillvara följs
upp genom två effektmål. Båda effektmål har uppfyllts.

Minst 65 procent av deltagarna som har genomgått Solnamodellen under året ska
uppbära egen försörjning.
Resultatet är 76 procent vilket är 8 procent högre än 2010. Effektmålet är uppfyllt

Under 2011 har 106 deltagare fullföljt sin del i Solnamodellen och av dessa har 81 personer gått
vidare till arbete eller studier. Detta innebär att 76 procent av deltagarna har uppnått egen
försörjning. Inkluderas de som fått sjukbidrag, flyttat eller fått annan försörjning är det 91
personer som gått vidare till egen eller annan försörjning vilket motsvarar 86 procent av de som
har fullföljt sin del i Solnamodellen.
Nyckeltal
Andel deltagare som gått till egen försörjning
Antal månader på Ama, i genomsnitt

2011
76 %
4,1

12

2010
68 %
4,6

2009
65 %
5,6
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Av de 64 personer som fått arbete är 47 män och 17 kvinnor och av de 17 som har gått till
utbildning är 8 kvinnor och 9 män.
Ama stödjer deltagarnas utveckling genom att t.ex. anordna studiebesök för deltagarna. Det kan
röra sig om besök på olika arbetsplatser för att få inblick i en viss bransch eller information om
vad ett speciellt företag gör. Det kan även gälla samhällsinriktade studiebesök, exempelvis att
besöka Sveriges riksdag. Ama bjuder också in externa föreläsare för att ge deltagarna ny
inspiration och kunskap.

Minst 50 nya strategiska företagskontakter ska skapas varje år för att få fram nya
arbetstillfällen och praktikplatser.
Resultatet är 112 nya strategiska företagskontakter. Effektmålet är uppfyllt.
Nyckeltal
Antal kontakter med arbetsgivare
Antal nya företagskontakter

2011
380
112

2010
337
136

2009
277
-

Ama har ett stort nätverk med bra arbetsgivarkontakter. För att utveckla nya strategiska
företagskontakter görs regelbundet en analys av hur behovet ser ut. Det är ofta kopplat till hur
behovet i målgruppen ser ut, vilket kan skifta över tid. Därefter vidtar det operativa arbetet med
företagsbesök och presentation av verksamheten, för att lägga grunden till ett kommande
samarbete. Många gånger leder företagskontakterna till att praktikplatser och lärlingsplatser
övergår till anställningar.
Nyckeltal
Antal jobbuppdrag från arbetsgivare
Antal nyttjade praktikplatser

2011
123
69

2010
71
64

2009
35
45

Majoriteten av jobbuppdragen var könsneutrala. Två företag efterfrågade en kvinna. Ett företag
efterfrågade två män. Ett företag efterfrågade en person med rätt kompetens.
Samtliga praktikuppdrag var könsneutrala. Av de nyttjade praktikplatserna har 41 gått till män
och 28 till kvinnor.
Utvecklingsarbete
Umbrella – ett kommunalt samordningsprojekt för ungdomar 16-20 år
Solna stad har ett uppföljningsansvar för ungdomar mellan 16-20 år som varken studerar, arbetar
eller har försörjningsstöd. Arbetet har samordnats i projektet Umbrella där Ama har deltagit
tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen och Kultur- och
fritidsförvaltningen. Ama har ansvarat för att ta fram praktikplatser med syfte att ge ungdomarna
möjlighet att utvecklas och få en inblick i arbetslivet. Projektet avslutas 2011. Projektet har varit
framgångsrikt och överförs delvis till ordinarie verksamhet 2012.
Ungdomssatsning i samarbete med AF
Ungdomar är en prioriterad målgrupp för Ama. Under året har det funnits behov från AF att
placera fler ungdomar i Solnamodellen än de gjort tidigare. Behovet fortsätter in i 2012 vilket gör
att det blir en mer renodlad ungdomssatsning i samarbetet mellan Ama och AF än det har varit
tidigare.
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Integrationsenheten
Integrationsenheten består av en enhetschef, en handläggare och en näringslivssamordnare.
Uppdrag & målgrupp
Integrationsenhetens tjänster riktar sig till vissa grupper av utrikesfödda Solnabor - flyktingar och
försörjningsstödtagare som studerar svenska för invandrare.
Enheten ansvarar för
a) handläggning av introduktionsersättning för flyktingar mottagna före 1 december 2010.
b) heltidsintroduktion för flyktingar mottagna före 1 december 2010. Arbetet inkluderar
arbetsmarknads- och utbildningsinsatser för att få flyktingarna att bli självförsörjande.
c) logistik, samordning och uppföljning av de nyanlända flyktingar som fått
uppehållstillstånd efter första november 2010. De som har sin introduktion genom AF
ska erbjudas svenska för invandrare (sfi) och samhällsorientering genom stadens försorg.
d) ledning och genomförande av ett projekt där Solnamodellen på försök har utökats till
försörjningsstödstagare som studerar svenska för invandrare.
Verksamheten har haft ansvar för introduktion av 29 nyanlända flyktingar under 2011.
Nyckeltal
Antal flyktingar inom introduktionsprogrammet (a)
var av barn
Antal med introduktionsersättning (a)
varav barn

2011
29

2010
69
7
60

4

24
1

2009
108
32

94

7

29

Totalt har 74 utrikes födda Solnabor deltagit i Solnamodellen.
Nyckeltal
Antal nyanlända flyktingar i heltidsintroduktion (b)
kvinnor/män

2011
25

2010
62

2009
76

13
4
32

-

-

74

62

76

17/8

Antal nyanlända flyktingar till SFI (c)
Antal nyanlända flyktingar till samhällsorientering (c)
Antal som deltagit i projektet (d)
kvinnor/män

Totalt antal deltagare i Solnamodellen:

28/4

Av de personer som deltagit i introduktionsprogrammet är 17 kvinnor och 8 män, motsvarande
siffror för 2010 var 35 kvinnor och 27 män. Av de som erhållit introduktionsersättning under
2011 är 15 kvinnor och 8 män, 2010 var det 28 kvinnor och 21 män. Förra året var det således en
tämligen jämn könsfördelning, medan det detta år är en överrepresentation av kvinnor. Den
kvarvarande gruppen består av personer mottagna av enheten under 2009 och 2010, det innebär
således att männen i högre utsträckning än kvinnorna får arbete eller studerar vidare med
studiestöd.
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Ekonomi
Integrationsenhetens positiva budgetavvikelse har uppstått på grund av att flyktingarna i högre
grad och i snabbare takt uppburit egen försörjning än vad statsbidraget är beräknat efter.
Överskottet är mindre än tidigare år eftersom antalet flyktingar i verksamheten kraftigt minskat
och därmed också intäkterna i form av statsbidrag.
Tkr
Intäkter
Kostnader
Netto

Budgetavvikelse

Bokslut 2011

Budget 2011

Bokslut 2010

4 587
3 770
817

5 250
5 250
0

7 998
5 795
2 203

817

Måluppfyllelse – effektmål och nyckeltal
Inriktningsmålet Fler solnabor har arbete, deltar i samhällslivet och den egna kompetensen tas tillvara följs
upp genom två effektmål. Ett effektmål har uppfyllts och ett går inte att mäta förrän 2013.

Inom två år efter påbörjad heltidsintroduktion ska minst 87 procent av flyktingarna
kunna försörja sig själva.

I verksamheten 2011 ingick de flyktingar som tagits emot 2009 och 2010. De som flyttat från
Solna räknas bort från statistiken. Effektmålet mäts mot dem som togs emot 2009 och således
varit i Solnamodellen i två år. 91 procent av flyktingarna var två år efter påbörjad
heltidsintroduktion självförsörjande. Effektmålet är uppfyllt.
Nyckeltal
Andel självförsörjande flyktingar efter 2 år

2011
91 %

2010
89%

2009
85 %

Under 2009 var det 17 kvinnor och 17 män som togs emot och inte flyttade, det vill säga 50
procent kvinnor, men av de självförsörjande som togs emot 2009 är 45 procent kvinnor. Detta
innebär att kvinnor blir självförsörjande i lägre grad än männen.
Nyckeltal
Antal flyktingar som haft integrationsenhetens
visstidsanställningar under minst 6 månader

2011
7

2010
15

2009
18

Tidsbegränsade arbeten är en viktig del av flyktingarnas heltidsintroduktion.
Näringslivssamordnarens mål är att hitta arbeten som både utvecklar det svenska språket och ger
möjligheter till fortsatt arbete när den tidsbegränsade anställningen upphör. Alla som har den
språkliga nivå som behövs för att kommunicera på en arbetsplats har fått en visstidsanställning.
Av de sju personer som haft visstidsanställningar är två män och fem kvinnor.
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Genom regelbunden uppföljning av alla nyanlända flyktingar som har fått
uppehållstillstånd efter första december 2010 bevaka att så få personer som möjligt
behöver försörjningsstöd efter två år i AFs åtgärder.

Då det endast har gått ett år sedan etableringsreformen är det för tidigt att följa upp detta mål.
Effektmålet går därmed inte att mäta.
Nyckeltal
Antal nyanlända flyktingar till socialförvaltningen

2011
10

2010

2009

Under året har 34 nyanlända bosatt sig i Solna. Antalet nyanlända har minskat i förhållande till
tidigare år då det kom 48 flyktingar 2010 och 62 flyktingar 2009. Av de tio personer som varit i
kontakt med socialförvaltningen har sex fått försörjningsstöd i väntan på etableringsersättning.
Fyra kan inte få etableringsersättning av olika anledningar. Tretton personer har studerat SFI och
fem har studerat på Solna gymnasium under året.
Utvecklingsarbete
Projekt Heltidsinsatser för SFI-studenter med försörjningsstöd
För att pröva om heltidsinsatserna som tidigare endast flyktingar har varit berättigade till även
kan gynna försörjningsstödstagare som studerar svenska för invandrare har integrationsenheten
påbörjat ett samarbetsprojekt tillsammans med socialförvaltningen. Projektet påbörjades januari
2011 och avslutas december 2012.
Under året har integrationsenheten träffat 43 av socialförvaltningens klienter (10 män och 33
kvinnor) och efter det har 32 personer (4 män och 28 kvinnor) deltagit i integrationsenhetens
verksamhet. Av dessa har 13 personer (41 procent) inte längre behov av försörjningsstöd. Sex
kvinnor har fått arbete och fem kvinnor studerar vidare med studiemedel. Två män har inte
erhållit försörjningsstöd av andra skäl. En man och tretton kvinnor (44 procent) har klarat en
nivå inom SFI. Resultaten är beräknade på alla deltagare som funnits med i projektet under första
året. Endast tio av deltagarna var med i projektet från start och av dem är åtta självförsörjande
idag. Det krävs intensivt arbete under en längre period för att få resultat.
Förnyade arbetsmetoder och samarbetsstrukturer som en följd av etableringsreformen
Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (SFS 2010:197) som trädde i kraft
den 1 december 2010 har inneburit ett förändringsarbete i form av utökad omvärldsbevakning
samt förnyade arbetsmetoder och samarbetsstrukturer.
Ett regionalt samarbete har kommit till stånd beträffande samhällsorientering för flyktingar. Solna
och 24 av länets kommuner har ingått en överenskommelse om samverkan kring tjänster för
samhällsorientering för nyanlända invandrare i Stockholms län. Ett gemensamt kansli ”Centrum
för samhällsorientering i Stockholms län” startades i början av året, men på grund av
överklaganden försenades verksamheten kraftigt. Ett nytt tilldelningsbeslut fattades i juni och
ramavtal slöts med alla kommuner under juli. Leverantörerna av samhällskommunikatörer på
olika språk är Hermods, Elvira och Stadsmissionen. Första gruppen började 15 augusti och under
hösten har verksamheten kommit ifatt och lyckats ge samhällsorientering till alla som stod i kö.
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Solna vuxenutbildning
Avdelningen för vuxenutbildning består av en avdelningschef, ett kansli och ett
vägledningscentrum.
Ansvarsområde & målgrupp
Avdelningen ansvarar för information om stadens vuxenutbildning, studie- och yrkesvägledning
samt stöd för sökande med funktionsnedsättning i syfte att möjliggöra studier. All vuxenutbildning i Solna sker på entreprenad. Staden är dock huvudman och avdelningen ansvarar för
beställning och uppföljning samt relationerna med de upphandlade entreprenörerna.
Volymtal

Antal studerande
Grundläggande och gymnasiala ämnen:
Kvinnor/män
Svenska för invandrare (SFI:)
Kvinnor/män
Summa:

2011
1 413
918/495
1 336
720/616
2 749

2010
1 207
765/442
1 204
664/540
2 411

2009
1 235
795/440
1 188
572/616
2 423

Antal studerande
Gymnasiala yrkesutbildningar
Kvinnor/män
Summa:

2011
470
310/160
470

2010
379
243/136
379

2009
253
170/83
253

Antal helårsstudieplatser
Gymnasiala yrkesutbildningar:
Andra kommuner/Solna
Gymnasiala teoretiska ämnen:
Andra kommuner/Solna
Grundläggande vuxenutbildning:
Andra kommuner/Solna
Antal helårsplatser inom SFI1
Summa:

2011
344
110/234
163
28/135
74
13/61

2010
281
87/194
142
36/106
69
17/52

2009
213
76/137
142
50/92
76
22/54

377
958

401
893

266
697

1

Det är få elever från andra kommuner vilket innebär att volymen är för liten för att återge i helårsplatser.
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Ekonomi
Solna vuxenutbildning har ett ekonomiskt resultat som visar på ett överskott. Detta beror bland
annat på ökade intäkter vad gäller statliga anslag för Yrkesvux samt ökade intäkter från andra
kommuner vad gäller köp av utbildningsplatser.
Tkr

Bokslut 2011 Budget 2011

Intäkter
Kostnader
Netto

15 924
36 716
20 792

Budgetavvikelse

Bokslut 2010

12 620
34 249
21 629

11 382
31 124
19 742

837

Måluppfyllelse – effektmål och nyckeltal
Det är ett antal månaders eftersläpning i återrapportering från utbildningsanordnarna om avbrott,
betyg och andra händelser som ligger till grund för verksamhetsstatistiken. Detta innebär att
statistik som skickas till Solna stads årsredovisning i början på januari är preliminära uppgifter.
Årets resultat jämförs i år med det verkliga resultatet för 2010. Tidpunkter för mätning ses över
för framtida resultatuppföljning.
Inriktningsmålet Solnaborna har möjlighet att utveckla en hållbar kompetens utifrån arbetsmarknadens och
individens behov av ett livslångt lärande följs upp genom sju effektmål.

75 procent av de som studerar inom SFI uppnår målen utifrån sin studieplan

Resultatet är 59 procent vilket är 2 procent lägre än för 2010. Effektmålet är inte uppfyllt.
Nyckeltal
Andel som uppnår godkända betyg

Andel som uppnådde godkända betyg (mätpunkt feb 2011)
Andel som uppnådde godkända betyg (mätpunkt jan 2010)

2011
59 %

2010

2009

61 %
91 %

80 %
86 %

Måluppfyllelsen beräknas utifrån avbrott och tagna betyg. Det är 21 procent fler tagna betyg
under 2011 än 2010. Det har varit 52 procent fler avbrott pågrund av okänd anledning under
2011. Resultatet kommer att analyseras vidare och utbildningsanordnaren kommer att få lämna in
en åtgärdsplan för att säkra att målet uppnås under 2012.

85 procent av de som studerar på grundläggande nivå uppnår målen utifrån sin
studieplan med lägst betyget Godkänt (G)

Resultatet är 73 procent vilket är 2 procent lägre jämfört med 2010. Effektmålet är inte uppfyllt.
Nyckeltal
Andel som uppnår godkända betyg

Andel som uppnådde godkända betyg (mätpunkt feb 2011)
Andel som uppnådde godkända betyg (mätpunkt jan 2010)

2011
73 %

2010

2009

75 %
88 %

79 %
80 %

Under året har åtgärder vidtagits för att öka antalet elever som får godkänt. Distansalternativet
har tagits bort som valbar studieform och antalet lärarledda timmar har i slutet på året utökats för
samtliga elever.
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80 procent av de som studerar på gymnasial nivå uppnår sin studieplan med lägst betyget
Godkänt (G).
Resultatet är 86 % vilket är 5 % lägre jämfört med 2010. Effektmålet är uppfyllt.
Nyckeltal
Andel som uppnår godkända betyg

Andel som uppnådde godkända betyg (mätpunkt feb 2011)
Andel som uppnådde godkända betyg (mätpunkt jan 2010)

2011
86 %

2010

2009

91 %
92 %

88 %
81 %

80 procent av de studerande skall vara nöjda eller mycket nöjda med sin utbildning

Brukarundersökningen har inte gått att genomföra enligt plan. Detta innebär att det inte finns
några siffror att redovisa för 2011. Effektmålet kan inte mätas.
Nyckeltal
Andel studerande som är nöjda eller mycket nöjda
med sin utbildning

2011
-

2010
70 %

2009
-

Utforma utbildningsutbudet så att minst 50 procent av utbildningsplatserna inom
gymnasial nivå antas med studerande som har målsättningen att stärka sin
yrkeskompetens eller för inträde på arbetsmarknaden
Resultatet för perioden är 48 procent. Resultatet är 13 procent högre jämfört med 2010.
Effektmålet är inte uppfyllt.
Nyckeltal
Andel utbildningsplatser där målsättningen är att
stärka den egna yrkeskompetensen eller för inträde på
arbetsmarknaden

2011
48 %

2010
35 %

2009
37 %

Andelen utbildningsplatser för sökande med målsättningen att ta sig in på arbetsmarknaden har
ökat. Effektmålet har än dock inte uppfyllts. Jämför vi helårsstudieplatser så är det 63 % av dessa
som utgörs av yrkesutbildning och 37 % som utgörs av teoretiska allmänna ämnen. Detta
återspeglas inte med hjälp av statistiken för de studerandes målsättningar.

Den genomsnittliga utbildningstiden för studerande inom SFI ska inte överstiga 300
timmar för att uppnå SFI-betyg C och 250 timmar för att uppnå SFI-betyg D

Det har i snitt tagit studenter 283 timmar att uppnå SFI-betyg C och 193 timmar att uppnå SFIbetyg D. Effektmålet är uppfyllt.
Nyckeltal (antal timmar)
Genomsnittlig tid för att uppnå SFI-betyg C
Genomsnittlig tid för att uppnå SFI-betyg D

2011
283
193
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243
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100 procent av alla studerande som har slutfört gymnasial yrkesutbildning ska direkt efter
utbildningen vara anställningsbara i den bransch som studierna förbereder inför
Effektmålet är uppfyllt.

Nyckletal
Anställningsbarhet efter studierna

2011
100 %

2010
100 %

2009
100 %

Utvecklingsarbete
Utveckla utbudet av yrkesutbildningar samt öka utbildningsvolymerna på Yrkesvux.
Solna vuxenutbildning har ökat volymen för yrkesutbildning med 21 procent i jämförelse med år
2010. Utöver detta har Vuxenutbildningen arbetat med att bredda utbildningsutbudet. Detta har i
första hand skett genom interkommunalt samarbete och viss utveckling med stadens avtalsparter.
I samarbete med utbildningsanordnaren vidareutveckla befintliga arbetsrutiner vad gäller kontroll och uppföljning
av SFI-studerandes närvaro och betygsresultat.
Solna vuxenutbildning har tillsammans med utbildningsanordnaren Hermods utvecklat ytterligare
administrativa stödrutiner för att följa upp frånvaro och närvaro. Därutöver har detta arbete även
integrerats med den översyn av SFI-undervisningen som genomfördes under första halvåret
2011.
Regionalt utvecklingsarbete för att utveckla en gemensam vuxenutbildningsregion.
Solna vuxenutbildning har deltagit i KSL:s regionala arbete för att utveckla en gemensam
vuxenutbildningsregion. Arbetet under året har haft fokus på upphandling, införandet av en
gemensam webbplats och genomförandet av gemensam tillsyn.
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Bilaga 1 Internkontroll
Nämnden har enligt kommunallagen ansvar för att tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med
de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. Nämnden ska se till att den interna kontrollen är
tillräcklig och att verksamheterna bedrivs med:
-

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

Verksamhetsplan och budget 2011 – mål och planer
Nämndens internkontrollplan innefattar kontroll av mål, budget, uppföljning av verksamheternas
resultat och omvärldsbevakning. Förvaltningen har återrapporterat resultaten av dessa punkter
vid delårsrapporter, återrapporteringsärenden till nämnden samt genom årsredovisningen.
Synpunktshantering
Stadsledningsförvaltningen har tagit fram en stadsgemensam rutin för inkomna klagomål och
synpunkter. En detaljerad rutin för hur Kompetensförvaltningen ska hantera inkomna
synpunkter är antagen. Allmänheten kan sedan september 2011 lämna synpunkter via
webbformulär. Statistik kommer att redovisas till nämnden vid delårsbokslut per augusti och i
årsredovisning framöver. Registrator är Vuxenutbildningens kontaktperson. Under året har det
inte kommit in några synpunkter via webformuläret. Förvaltningen för dock en löpande dialog
med deltagare och studenter i syfte att förbättra verksamheten.
Entreprenader och köp av verksamhet
Sedan 2008 har all vuxenutbildning i Solna genomförts med upphandlade utbildningsanordnare.
Under året har nämnden tillsammans med nio andra kommuner, inom ramen för en gemensam
vuxenutbildningsregion, genomfört och avslutat två upphandlingar av vuxenutbildning och
svenskundervisning för invandrare. I och med den gemensamma upphandlingen har nämnden
tagit första steget in i ett kundvalssystem med ett stort antal utbildningsföretag och ökad
valfriheten vad gäller utbildningsutbudet för Solnas medborgare.
Under 2011 avropades utbildningsplatser för 24,3 miljoner kronor från sju olika företag.
Därutöver köptes utbildningsplatser från andra kommuner för motsvarande 7,2 miljoner kronor.
År 2010 var motsvarande kostnad 21,5 mkr samt 3,5 miljoner kronor.
Den ökade kostnaden för verksamhet som är utlagd på entreprenad beror till största del på att
antalet studerande vid Solna Vuxenutbildning har ökat. Detta har möjliggjorts genom ökade
statsbidrag som tillkommit genom ett statligt riktat stöd på yrkesinriktad vuxenutbildning.
Som en följd av Etableringsreformen har nämnden under 2011 för första gången upphandlat
Samhällsorientering. Detta gjordes i samarbete med 24 andra kommuner i Stockholms län.
Uppstarten av verksamheten har fördröjts eftersom upphandlingen överklagades.
Under året avropades samhällsorientering för ett beräknat belopp på 87 500 kr.
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Uppföljning av verksamhet och resultat levererade av entreprenörer sker av enligt avtal
tillsammans med de övriga kommunerna inom det regionala samarbetet för vuxenutbildning och
samhällsorientering. Leverantörer och arbetsgivare följs också upp genom bevakning hos UC
Select som löpande informerar om förändringar hos företagen. Metoder för att ytterligare
vidareutveckla kvalitetsuppföljning bör vidareutvecklas inom förvaltningen samt i samarbete med
samarbetskommuner.
Arbetsmiljöarbete och rutiner för internkontroll av arbetsmiljön per enhet.
Förvaltningen följer rutinen för systematiskt arbetsmiljöarbete och stadens arbetsgivarpolicy.
Resultaten från skyddskommitténs skyddsronder protokollförs och handlingsplaner skapas för att
åtgärda eventuella brister. Arbetsmiljö är en stående punkt på husmöten och APT-möten.
Övrig uppföljning enligt risk & väsentlighets analys 2010
Ett antal områden identifierades som prioriterade områden att följa extra noggrant under 2011:
Verksamhetssystem på vuxenutbildningen
Utvecklingen av Hypernet har pågått under året och fortsätter löpande under året som kommer.
Integrationsenhetens förändrade uppdrag
Dialog med arbetsförmedlingen vad gäller de nyanlända flyktingarnas situation sker kontinuerligt
och ”Lokala överenskommelser” håller på att tas fram i syfte att tydliggöra roller och
ansvarsområden.
Sårbarhet och behov av back-up funktioner på förvaltningen:
Stabens sårbarhet har minskat genom dels rekrytering och dels genom att köpa
specialistkompetens från Stadsledningsförvaltningen.
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Bilaga 2 Måltabell
Bedömning: U=Uppfyllt , D=Delvis uppfyllt, X=Inte uppfyllt , -=Inte bedömt
Inriktningsmål Bedöm-

Kommentar till
inriktningsmål

Effektmål

Fler solnabor har
arbete, deltar i
samhällslivet och
den egna
kompetensen tas
tillvara.

Genom Solnamodellen har
fler Solnabor arbete och
den egna kompetensen har
tagits tillvara. Sannolikt
deltar även fler människor i
samhällslivet. Bedömningen
är därför att
inriktningsmålet är uppfyllt.

Minst 65 procent av deltagarna som har genomgått
”Solnamodellen” under året ska uppbära egen
försörjning. (År 2009 – 65 procent).

U

Av de som genomgått Solnamodellen under året har
76 procent gått vidare till egen försörjning.

Minst 50 nya strategiska företagskontakter ska skapas
varje år för att få fram nya arbetstillfällen och
praktikplatser.
Den öppna arbetslösheten i Solna ska hållas på en låg
nivå.

U

112 nya företagskontakter har skapats under året.

U

Den genomsnittliga öppna arbetslösheten var under
året i genomsnitt 2,3 procent, en lägre nivå jämfört
med Stockholms län (3,2) och riket (3,4)

Den öppna arbetslösheten bland Solnas ungdomar
18 - 24 år ska hållas på en låg nivå.

U

Den genomsnittliga öppna arbetslösheten var under
året 2,0 procent, en lägre nivå jämfört med
Stockholms län (3,0) och riket. (4,1)

Den öppna arbetslösheten bland utrikes födda ska
hållas på en låg nivå.

U

Den genomsnittliga öppna arbetslösheten var under
året 3,8 procent, en lägre nivå jämfört med
Stockholms län (6,6) och riket (7,7).

Inom två år efter påbörjad heltidsintroduktion ska
minst 87 procent av flyktingarna kunna försörja sig
själva.
Genom regelbunden uppföljning av alla nyanlända
flyktingar som fått uppehållstillstånd efter första
december 2010 bevaka att så få personer som möjligt
behöver försörjningsstöd efter två år i
arbetsförmedlingens åtgärder.

U

91 procent har blivit självförsörjande av de flyktingar
som kom till Solna 2009.

D

Regelbunden uppföljning har gjorts men effektmålet
kommer inte att kunna mätas förrän 2013.

ning
U

Bedömning
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Solnaborna har
möjlighet att
utveckla en
hållbar
kompetens utifrån
arbetsmarknadens
och individens
behov i ett
livslångt lärande.

D

Under året har kursutbud,
tillgänglighet och flexibilitet
vad gäller vuxenutbildning
ökat markant vilket
förbättrar förutsättningarna
för Solnaborna att utveckla
en hållbar kompetens som
gör att de stärker sin
ställning på
arbetsmarknaden samt
integreras i det svenska
samhället. Av effektmålen
har tre effektmål uppfyllts
och ett har inte kunnat
bedömas. Tre effektmål har
inte uppfyllts. Sammantaget
bedöms inriktningsmålet
vara delvis uppfyllt.

Minst 75 procent av de som studerar svenska för
invandrare, SFI, inom vuxenutbildningen i Solna ska
uppnå målen utifrån sin studieplan.

X

Resultatet är 59 procent vilket är 32 procent lägre
jämfört med 2010 . Måluppfyllelsen beräknas utifrån
avbrott och tagna betyg. Det är 21 % fler tagna betyg
under 2011 än 2010. Det har varit 52 % fler avbrott
vad gäller okänd anledning vilket påverkar
måluppfyllelsen. Utbildningsanordnare skall
återkomma med åtgärdsplan för att uppnå målet
under 2012.

Minst 85 procent av de som studerar på grundläggande
nivå inom vuxenutbildningen i Solna ska uppnå målen
utifrån sin studieplan med lägst betyget Godkänt (G).

X

Minst 80 procent av de som studerar på gymnasial nivå
inom vuxenutbildningen i Solna ska uppnå sin
studieplan med lägst betyget Godkänt (G).

U

Resultatet är 71 procent vilket är 17 procent lägre
jämfört med 2010. Under året har åtgärder vidtagit för
att öka antalet elever som får godkänt.
Distansalternativet har tagit bort som valbar
studieform och vi har i slutet på året ökat på antalet
lärarledda timmar för samtliga elever. Denna
utveckling förstärks i det nya avtalet som vi kommer
att arbeta utifrån med start den första januari 2012.
Resultatet är 86 procent.

Minst 80 procent av de studerande inom
vuxenutbildningen i Solna ska vara nöjda eller mycket
nöjda med sin utbildning.

-

Brukarundersökningen har inte gått att genomföra
enligt plan. Detta innebär att det inte kommer att
finnas några siffror att redovisa för 2011.

Utforma utbildningsutbudet inom vuxenutbildningen i
Solna så att minst 50 procent av utbildningsplatserna
inom gymnasial nivå antas med studerande som har
målsättningen att stärka sin yrkeskompetens eller för
inträde på arbetsmarknaden.

X

Resultatet för perioden är 48 procent. Resultatet är 13
procent högre jämfört med 2010.

Den genomsnittliga utbildningstiden för studerande
inom svenska för invandrare, SFI, ska inte överstiga
300 timmar för att uppnå SFI-betyg C och 250 timmar
för att uppnå SFI-betyg D.

U

Resultat betyg C = 283 timmar i snitt. Betyg D = 193
timmar i snitt.

100 procent av alla studerande som slutfört gymnasial
yrkesutbildning ska efter utbildningen vara
anställningsbara i den bransch som studierna
förbereder inför.

U

Alla som har slutfört sina yrkesutbildningar är
anställningsbara.
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