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Sammanfattning 

För att förbättra kompetensförsörjningen i regionen har förvaltningen utvecklat samarbeten och tjänster för att 
underlätta solnabors arbetsmarknadsetablering. Tjänsterna innefattar kombinationer av utbildning, språkträning, 
praktik, nyföretagarrågivning med mera. Syftet är att motverka en tudelad arbetsmarknad där arbetslösheten blir 
ännu mer koncentrerad till grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden. 

Under perioden ökade ansökningar, och därmed kostnader, för kommunal vuxenutbildning och utbildning i 
svenska för invandrare som en följd av bland annat utökade rättigheter att studera för att uppnå behörighet till 
eftergymnasiala studier och utbildningsplikt för nyanlända. Sökande med minst utbildning har prioriterats vid 
antagning till kursstart i augusti, i enlighet med skollagen. 

Solna fick beslut av Migrationsverket att bosätta 215 nyanlända med uppehållstillstånd 2018. Under året har 200 
av dessa bosatts. Bostadssökstödet har intensifierats då korttidskontrakten för nyanlända som tecknades 2016 
löpt ut under året. 

Under sommaren erbjöd Solna stad 355 sommarjobbsplatser. Särskild matchning har erbjudits ungdomar som är 
nyanlända eller har funktionsvariationer med syfte att underlätta för dessa att få in en fot på arbetsmarknaden. 

För att bygga relationer med arbetsgivare har förvaltningen bland annat genomfört 150 företagsbesök, arrangerat 
frukostbrickor och seminarium, deltagit på företagsmässor och företagarföreningsmöten. 

Kompetensnämnden visar för 2018 ett underskott på 0,4 mkr jämfört med budget. Underskottet beror till stor 
del på ett ökat söktryck till vuxenutbildningen under året. Staben och näringslivsenheten visar ett överskott på 
1,6 mkr och arbetsmarknadsavdelningen ett överskott på 1,1 mkr, vilket främst beror på lägre driftkostnader än 
budgeterat. 

Vuxenutbildningen visar ett underskott på 3,1 mkr som resultat av att antalet studerande och genomförd 
utbildning har ökat inom kommunal vuxenutbildning. Den ökade efterfrågan på vuxenutbildning är effekten av 
migration, reformer som till exempel utbildningsplikt samt arbetsmarknadens utveckling. Ökade kostnader har 
främst uppstått inom rättighetslagstadgade utbildningar så som vuxenutbildning på grundläggande nivå, 
utbildning i svenska för invandrare, samt gymnasiala kurser för att uppnå grundläggande och särskild behörighet 
till eftergymnasiala studier. Även ansökningar till yrkesutbildningar har ökat under perioden. Dessa är dock delvis 
finansierade av riktade statsbidrag. 

Nämndens ansvarsområden 

I kompetensnämndens ansvarsområde ingår arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning samt mottagning av 
nyanlända enligt bosättningslagen. Verksamheterna samverkar för att höja utbildningsnivån, förbättra 
integrationen och sänka arbetslösheten. 

Viktiga händelser 

Aktiviteter som ökar egen försörjning, integration, kompetensförsörjning och tillväxt  

För att motverka en tudelad arbetsmarknad samt förbättra kompetensförsörjningen i regionen har förvaltningen 
utvecklat samarbeten och tjänster med syfte att underlätta för solnabornas arbetsmarknadsetablering. Dessa 
tjänster och samarbeten har även till syfte att möta näringslivets rekryteringsbehov inom bristyrken. Tjänsterna 
handlar om olika kombinationer av utbildning, språkträning, praktik, nyföretagarrådgivning samt coachning och 
matchning: 

• Under perioden har 71 procent av Solnamodellens deltagare, 83 procent av deltagarna i Solnamodellen extra 
och 71 procent av deltagarna i Solnamodellen nyanlända gått vidare till arbete eller utbildning. 

• Sedan årsskiftet är det möjligt för förvaltningen att stödja nyanländas arbetsmarknadsetablering redan 
tidigt under etableringsperioden. Under 2018 har samtliga nyanlända som anlände 2016 och 2017 
informerats om utbildnings- och arbetsmöjligheter. 

• Utbudet av bristyrkesutbildningar har utvecklats och vuxenutbildningen erbjuder nu nationella 
yrkespaket, yrkesutbildningar samt yrkesutbildning i kombination med svenska för tre yrkesinriktningar: 
vård och omsorg, bygg och anläggning samt barn och fritid.   

• Under sommaren erbjöd Solna stad 355 sommarjobbsplatser. Särskild matchning har erbjudits 
ungdomar som är nyanlända eller har funktionsvariationer med syfte att underlätta för dessa att få in en 
fot på arbetsmarknaden.  
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• En jobbmässa har arrangerats i samarbete med Unibail Rodamco och Arbetsförmedlingen. Drygt 400 
arbetssökande kom till mässan på Mall of Scandinavia där ett tjugotal företag, inklusive Solna stad, 
ställde ut. 

Ökade kostnader för kommunal vuxenutbildning  

Under perioden ökade antalet ansökningar till och kostnader för kommunal vuxenutbildning som en följd av 
bland annat utökade rättigheter att studera för att uppnå behörighet till eftergymnasiala studier och 
utbildningsplikt för nyanlända. Arbetsförmedlingens strategi att matcha arbetssökande till jobb genom reguljär 
utbildning samt att många unga vuxna lämnar gymnasieskolan utan fullständiga betyg kan också vara bidragande 
orsaker till utvecklingen. Mot denna bakgrund har prioritering vid antagningen återinförts sedan halvårsskiftet. 
Sökande med minst utbildning har prioriterats vid antagning i enlighet med skollagen. I slutet på året fanns det 
10 357 elever i utbildningen. 

Utökad auktorisation för kommunal vuxenutbildning   

Under året har auktorisationssystemet utökats med ytterligare fem utbildningsområden samt utbildning i svenska 
för invandrare. Flera nya utbildningsanordnare har auktoriserats och en ny kommunpartner har anslutit sig till 
Vux Norrort. Auktorisationssystemet består i slutet av året av 36 utbildningsanordnare som erbjuder ett brett 
utbud av kommunal vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare och yrkesinriktade utbildningar. 
Auktorisationssystemet drivs i samarbete med Vaxholm, Vallentuna, Österåker, Täby, Danderyd, Sollentuna, 
Upplands Väsby och Sigtuna. Auktorisationskansliet är lokaliserat i Täby kommun. 

Aktiviteter för att bosätta och stödja nyanlända invandrare med uppehållstillstånd 

Solna har under året bosatt 215 nyanlända med uppehållstillstånd. 39 familjer och 61 ensamstående har bosatts 
varav 12 familjer och tre ensamstående var kvotflyktingar. Mottagning av kvotflyktingar innebär ett större 
uppdrag då dessa personer inte har vistats i Sverige under asylprocessen. Många har stora vårdbehov och vissa 
kommer från mycket enkla förhållanden och behöver grundläggande information och träning i att leva i det 
svenska samhället. Samverkan med Signalisten har fördjupats och tjänsten bostadssök har utökats och utvecklats. 
Alla nyanlända erbjuds information och bostadssökstöd vid flera tillfällen under deras tid i Solna så att de har 
möjlighet att hitta nytt boende innan deras kontrakt löper ut. 

Relationsbyggande aktiviteter för att skapa möjligheter till samarbete med arbetsgivare 

För att bygga relationer med arbetsgivare har förvaltningen bland annat genomfört 150 företagsbesök samt 
deltagit på fyra företagsmässor och ett tjugotal företagarföreningsmöten. Utöver det har förvaltningen haft 
kontakt med drygt två tusen företagare genom att arrangera tre frukostbrickor, fyra seminarium, sju 
nätverksträffar samt publicera fem nyhetsbrev och en Solna 75-årsjubileumsbilaga. För att främja nyföretagande 
och stötta ensamföretagare har det arrangerats starta-eget utbildningar, Bofficemöten och två draknästen för UF-
elever (Ung Företagsamhet) på Solna gymnasium. 

Mål och uppdrag 

Kommunfullmäktige har i Solna stads verksamhetsplan och budget 2018 med inriktning för 2019-2020 beslutat 
om mål och uppdrag för nämnderna. Nämndmålen och uppdragen gäller för ett år i taget och följs upp och 
bedöms i delårsrapporterna samt i årsredovisningen. 

Nämndmål 

Kommunfullmäktiges beslutade mål för nämnden följs upp i delårsrapporterna och i årsredovisningen. 
Måluppfyllelsen för nämndmålen bedöms genom en sammanvägning av genomförda aktiviteter och relevanta 
mått. Målen bedöms enligt: 

  Målet uppfylls i år 

  Målet uppfylls till stor del i år 

  Målet uppfylls delvis i år 

  Målet uppfylls inte i år 

En sammanfattning av bedömningarna för nämndmålen ser ut så här: 
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  Nämndmål 

 
Kompetensnämnden ska tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara egna resurser med målet att uppnå egen 
försörjning. 

 
Andelen solnabor som slutfört sina studier inom vuxenutbildningen med godkänt betyg ska ligga på en hög nivå. 

 
Kompetensnämnden ska säkerställa att nyanlända ges goda förutsättningar för att starta sina nya liv i Solna. 

Kompetensnämnden ska tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara egna 

resurser med målet att uppnå egen försörjning. 

 Målet uppfylls i år 

Under perioden har 71 procent av Solnamodellens deltagare, 83 procent av deltagarna i Solnamodellen extra och 71 
procent av deltagarna i Solnamodellen nyanlända gått vidare till arbete eller utbildning. Förvaltningen har erbjudit 
355 sommarjobb/feriepraktikplatser. Drygt 2000 kursdeltagare har gått en yrkesinriktad gymnasieutbildning. En 
avslutad yrkesvuxutbildning leder i mycket hög grad till arbete efter studierna. 

Arbetslösheten totalt i Solna, 4,2 procent, är något lägre jämfört med samma period 2017 (4,5 %), och är lägre 
jämfört med både Stockholms län (5,8 %) och riket (7,0 %). Arbetslösheten bland ungdomar 18-24 år, har sjunkit 
från 5,0 procent i Solna december 2017 till 4,5 procent december 2018, och är fortsatt låg jämfört med 
Stockholms län (5,9 procent) och riket (8,7 %). Arbetslösheten bland utrikesfödda i Solna har sjunkit till 8,5 
procent, vilket är lägre jämfört med Stockholms län (13,3 %) och riket (20 %). 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Systematiskt arbete med att få solnabor att gå från bidrag till egen försörjning via coaching, arbete, 
studier eller eget företagande. 

• Utvidgning och utveckling av yrkesutbildningsutbud som tillgodoser regionens kompetensförsörjning 
samt påskyndar arbetsmarknadsetablering och integration av utrikes födda. 

• Aktiviteter och samverkansprojekt som utvecklar samarbetet med Arbetsförmedlingen som tex DUA-
överenskommelsen, Solnamodellen extra och Solnamodellen nyanlända. 

• Aktiviteter som rustar unga för arbetsmarknaden så som sommarjobb/ feriepraktik, 
jobbsökarinformation, sommarentreprenör, UF-draknäste, UF-mässa, jobbmässa. 

• Relationsbyggande aktiviteter som syftar till att utveckla samarbetet med offentliga och privata 
arbetsgivare. 

Andelen solnabor som slutfört sina studier inom vuxenutbildningen med godkänt betyg ska 

ligga på en hög nivå. 

 Målet uppfylls i år 

Vuxenutbildningen har ökat jämfört med 2017. Totalt har Solna vuxenutbildning 10 357 kursdeltagare vilket är 
en ökning med 3473 kursdeltagare eller 50 procent jämfört med föregående år. Totala antalet genomförda 
timmar i utbildning i svenska för invandrare har ökat med 54 057 timmar, vilket är en ökning med 24 procent 
jämfört med 2017. Tagna verksamhetspoäng inom grundläggande vuxenutbildning har ökat med 60 procent. 
Den största orsaken till ökningen är att fler läser svenska som andraspråk. 

Andelen elever som uppnår målen utifrån sin studieplan med lägst betyget E har ökat till 85 procent jämfört med 
föregående år (83 %). Vuxenutbildningen genomförs av 37 upphandlade eller auktoriserade 
utbildningsanordnare. Vuxenutbildningen i Solna på huvudmannanivå granskades av Skolinspektionen i april. 
Skolinspektionen fastslog att det fanns inga anmärkningar att göra för vuxenutbildningen i Solna. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Aktiviteter som syftar till att utveckla studie- och yrkesvägledning hos de upphandlade eller 
auktoriserade utbildningsanordnarna 

• Arbetet med att utveckla metoder för resultat- och kvalitetsuppföljning av auktoriserade 
utbildningsanordnare av kommunal vuxenutbildning. 

• Samarbete med Arbetsförmedlingen för att nå ut med information till fler solnabor om 
utbildningsutbudet inom kommunal vuxenutbildning.  

• Utveckling av verktyg och metoder för organisering och kvalitetssäkring av arbetsplatsförlagt lärande 
inom kommunal vuxenutbildning i syfte att hantera yrkeslärarbristen samt bidra till 
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kompetensförsörjningen inom byggsektorn. 

Kompetensnämnden ska säkerställa att nyanlända ges goda förutsättningar för att starta sina 

nya liv i Solna. 

 Målet uppfylls i år 

Antalet nyanlända som anvisats till Solna från Migrationsverket och har erhållit bostad och praktiskt stöd under 
året uppgår till 215. Alla nyanlända som bosätter sig i Solna erbjuds språkundervisning, samhällsorientering och 
arbetsmarknadsinformation. 

Antalet nyanlända som studerar på kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) har ökat jämfört 
med 2017. Brukarundersökningar visar att majoriteten, över 80 procent, av de nyanlända som erhåller praktiskt 
bosättningsstöd är nöjda med stödet. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Välfungerande samarbetsmöten med Signalisten avseende de tillfälliga bostäderna för nyanlända 
utvecklar verksamheten och rutinerna. 

• Utveckling och utökning av stödet för bostadssökning med anledning av att alla nyanlända får 
korttidskontrakt. Stödet ges bl.a. som gruppinformation kort efter flytt till Solna, ett halvår innan 
kontraktet löper ut, som drop-in-stöd och individuellt vid behov. 

• Nyanlända solnabor matchas ut till föreningsaktiviteter för att på så sätt involveras inom civilsamhället. 
Genom startkompisverksamheten erbjuds den nyanlände att träffa en etablerad solnabo under en timme 
för att visa staden. 

• Gemensamma uppföljningsmöten tillsammans med aktörer kring de nyanlända exempelvis 
socialförvaltningen och Elvira kunskapsutveckling har genomförts för att stärka upp och tydliggöra 
rutiner. 

• Information om den lokala arbetsmarknaden och utbildningsutbud i samarbete med 
Arbetsförmedlingen. 

• Arbetsmarknadsinsatser inom Solnamodellen nyanlända och yrkesvuxutbildningar i kombination med 
utbildning i svenska ger nyanlända möjlighet att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden. 

Uppdrag 

Kommunfullmäktiges beslutade uppdrag till nämnden följs upp i delårsrapporterna och i årsredovisningen. 
Uppföljningen av uppdragen visar om: 

  Uppdraget är slutfört 

  Uppdraget pågår med avvikelse 

  Uppdraget inte slutfört 

En sammanfattning av uppföljningen för uppdragen ser ut så här: 

Status Uppdrag 

 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att genom trygghetsrådet, i samarbete med socialnämnden, kompetensnämnden, barn- 
och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden ta fram en strategi för att motverka hedersrelaterat våld. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att genom trygghetsrådet, i samarbete med socialnämnden, 

kompetensnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden ta fram 

en strategi för att motverka hedersrelaterat våld. 

 Uppdraget är slutfört. 

Uppdraget att ta fram en strategi för att motverka hedersrelaterat våld har avrapporterats till kommunstyrelsen i 
november. 
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Ekonomisk analys av utfall 

Driftutfall 

Kompetensnämnden visar för 2018 ett underskott på 0,4 mkr jämfört med budget. 

Vuxenutbildningen visar ett underskott på 3,1 mkr som resultat av att antalet studerande och genomförd 
utbildning har ökat inom kommunal vuxenutbildning. Den ökade efterfrågan på vuxenutbildning är effekten av 
migration, reformer som tex utbildningsplikt och arbetsmarknadens utveckling. Ökade kostnader har främst 
uppstått inom rättighetslagstadgade utbildningar så som vuxenutbildning på grundläggande nivå, utbildning i 
svenska för invandrare, samt gymnasiala kurser för att uppnå grundläggande och särskild behörighet till 
eftergymnasiala studier. Även ansökningar till yrkesutbildningar har ökat under perioden. Dessa är dock delvis 
finansierade av riktade statsbidrag. 

Staben och näringslivsenheten visar ett överskott på 1,6 mkr och arbetsmarknadsavdelningen ett överskott på 
1,1 mkr, vilket främst beror på lägre driftkostnader än budgeterat. 

Jämfört med 2017 års resultat är intäkterna 11,4 mkr högre och kostnaderna 16,6 mkr högre i år. Intäkterna har 
ökat inom nämndens statsbidragsfinansierade projekt, vilket innefattar projekt fullt finansierade av 
Arbetsförmedlingen som ligger under arbetsmarknadsavdelningen, samt ESF-projektet Sverige Bygger Ut som 
finansieras till fullo av Svenska ESF-rådet. Intäkterna har även ökat eftersom etableringsenhetens uppdrag har 
utökats till att även innefatta bostadssökstöd. Etableringsenhetens kostnader finansieras till fullo av statsbidrag 
från Migrationsverket. 

Driftredovisning januari - december 2018 (tkr) 

  Utfall 2017 Budget 2018 Utfall 2018 Budgetavvikelse 
2018 

Utfallsavvikelse 
2017 - 2018 

Verksamhetens intäkter 28 686 30 034 40 039 10 005 11 353 

Verksamhetens kostnader -63 739 -69 936 -80 369 -10 433 -16 630 

Nettokostnader -35 053 -39 902 -40 330 -428 -5 277 

Verksamhetens kostnader 

Kompetensnämndens kostnader ökade med 16,6 mkr 2018 jämfört med 2017. Den huvudsakliga delen av dessa 
kostnadsökningar består av kostnader för köp av vuxenutbildning. All vuxenutbildning i Solna stad utförs på 
entreprenad. 

Lönekostnaderna inom kompetensnämndens verksamheter har ökat med 3,5 mkr som ett resultat av att fler 
anställts inom nämndens statsbidragsfinansierade verksamheter. 

Övriga verksamhetskostnader står för den största procentuella ökningen jämfört med 2017. I princip hela denna 
ökning förklaras av kostnader för tomhyror hos etableringsenheten. Kostnaderna för tomhyror kompenseras 
med motsvarande intäkter från Migrationsverket. 

Utfall kostnader januari - december 2018 (tkr) 

Kontoklass Utfall 2017 Utfall 2018 Utfallsavvikelse 
2017-2018 

Kontoklass 4 (Anläggningstillgångar mm.) -37 196 -46 755 -9 559 

Kontoklass 5 (Löner mm.) -18 994 -22 505 -3 511 

Kontoklass 6 (Övriga verksamhetskostnader) -2 769 -7 322 -4 553 

Kontoklass 7 (Forts. övriga verksamhetskostnader) -4 531 -3 764 767 

Köp av huvudverksamhet januari - december 2018 

Kompetensnämndens kostnader för köp av huvudverksamhet under perioden har ökat med 10 mkr kronor, 
vilket motsvarar en ökning på 27 procent jämfört med 2017. Köp av huvudverksamhet innefattar samtliga 
kostnader för vuxenutbildningens undervisning. Kostnadsökningen beror på att antal studerande och tagna 
verksamhetspoäng inom vuxenutbildningen har ökat markant jämfört med 2017. 
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Köp av huvudverksamhet (tkr) 

Konto Utfall 2017 Utfall 2018 Utfallsavvikelse 
2017-2018 

Konto 463 (Köp av huvudverksamhet) -36 257 -46 224 -9 967 

Verksamhetens intäkter 

Intäkterna har ökat med 11,3 mkr, vilket motsvarar en procentuell ökning med 40 procent jämfört med 2017. 
Ökningen står främst de statsbidragsfinansierade projekten för, vilket innefattar projekt fullt finansierade av 
Arbetsförmedlingen som ligger under arbetsmarknadsavdelningen, samt ESF-projektet Sverige Bygger Ut som 
finansieras till fullo av Svenska ESF-rådet. Intäkterna har även ökat på etableringsenheten som resultat av att 
enhetens uppdrag har utökats till att även innefatta bostadssökstöd. Etableringsenhetens verksamheter 
finansieras till fullo av statsbidrag från Migrationsverket. 

Utfall intäkter januari - december 2018 (tkr) 

Kontoklass Utfall 2017 Utfall 2018 Utfallsavvikelse 
2017-2018 

Kontoklass 3 och 8 (Intäkter) 28 686 40 039 11 353 

Investeringsutfall 

Kompetensnämnden har under 2018 inte haft några investeringskostnader, vilket resulterar i ett överskott på 
0,1 mkr jämfört med årets budget. 

Investeringsredovisning januari - december 2018 (tkr) 

  Utfall 2017 Budget 2018 Utfall 2018 Budgetavvikelse 
2018 

Utfallsavvikelse 
2017 - 2018 

Verksamhetens inkomster 0 0 0 0 0 

Verksamhetens utgifter 0 -100 0 100 0 

Nettoutgifter 0 -100 0 100 0 

Kvalitet, verksamhetsutveckling och effektivisering 

Kompetensförvaltningens arbete med att kravställa, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten utgår ifrån 
stadens policy för kvalitetsutveckling samt de krav som ställs i lagar och förordningar. 

Verksamheten, oavsett om den är upphandlad/ auktoriserad eller sker i egen regi, styrs genom systematisk 
uppföljning av mål och nyckeltal som på olika sätt beskriver ekonomi, verksamhetens organisation, kvalitet och 
prestation. Detta kompletteras med brukarundersökningar som mäter upplevd kvalitet samt löpande 
synpunktshantering. 

Avvikelser inom verksamhet som drivs i egen regi diskuteras och åtgärdas kontinuerligt på förvaltningen. 
Avvikelser som sker i en upphandlad eller auktoriserad verksamhet diskuteras med leverantören. Ett 
leverantörsavtal kan avslutas om leverantören efter en begäran på åtgärdsplan inte åtgärdar kvalitetsbristerna 

Tillsammans med omvärldsbevakning utgör uppföljningen grunden för förvaltningens kontinuerliga förbättrings 
- och utvecklingsarbete. För att skapa ett positivt klimat för förbättring och utveckling genomförs löpande 
dialogmöten med leverantörer. 

Kommunal vuxenutbildning   

För vuxenutbildning har uppföljningen skett i samarbete med andra kommuner enligt ett gemensamt system för 
kvalitetsarbete: Årshjul Vux Norrort. Det bygger på återkommande verksamhets- och tillsynsbesök på skolorna, 
avtalsuppföljning, dialog kring betygsstatistik, studieavbrott och orsak, brukarundersökningar, 
kvalitetsredovisningarna från utbildningsanordnare mm. 

Reguljära verksamhetsbesök av skolor planeras gemensamt av Vux Norrort och utförs ungefär en gång per år 
och utbildningsanordnare. Vid förekomsten av kvalitetsbrister eller elevklagomål genomförs extra besök av de 
berörda skolorna för att kontinuerligt följa upp åtgärds- eller handlingsplaner. Synpunkter och klagomål hanteras 
skyndsamt för att kunna rätta till eventuella fel / brister som har uppstått i enlighet med gällande rutiner för 
hantering av inkomna synpunkter och förslag till förbättring. 
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Avdelningen genomfört 18 verksamhetsbesök och 6 dialogmöten med utbildningsanordnare i samverkan med 
Vux Norrorts kommuner. I två fall har uppföljningen identifierat brister vilket har resulterat i begäran om 
åtgärdsplaner. I ett fall har åtgärdsplanen inte lett till önskad förbättring hos utbildningsanordnaren och Vux 
Norrort har därför tagit beslut att tillfälligt stänga antagningen av nya elever till den berörda skolan. I övrigt visar 
uppföljningarna att utbildningsanordnare följer gällande avtal och att det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs i 
verksamheterna. 

Betygsstatistik, studieavbrott, brukarundersökningsresultat och verksamhetens processer analyseras och 
sammanställs i en årlig kvalitetsredovisning per läsår och grundar sig på utbildningsanordnarnas 
kvalitetsredovisningar. Andelen elever som slutfört sina studier med godkända betyg under 2018 ligger på hög 
nivå och i linje med tidigare år. 

I april granskades vuxenutbildningen i Solna på huvudmannanivå av Skolinspektionen. Skolinspektionen fastslog 
att det inte fanns några anmärkningar att göra för vuxenutbildningen i Solna. 

Praktiskt bosättningsstöd, samhällsorientering och särskilda integrationsinsatser  

Leverantörsuppföljning och kvalitetssäkring av praktiskt stöd vid bosättning av nyanlända har skett genom 
avtalsuppföljning, brukarundersökning, kontinuerliga uppföljningsmöten, veckovis avstämning och rapporter 
efter varje utfört uppdrag. Samarbetsparter som Signalisten, socialförvaltningen, barn- och 
utbildningsförvaltningen, Arbetsförmedlingen med flera är nöjda då vi tillsammans följer upp verksamheten och 
kontinuerligt förbättrar och förtydligar. 

Kvalitetssäkring av samhällsorienteringen för nyanlända har utförts av Centrum för samhällsorientering. De har 
utfört bl.a. brukarenkäter, fokusgrupper och auskultationer (medhörning på lektionerna). Det har blivit tydligare 
att en stor del av deltagarna lever med ohälsa, hälsodelen har därför vävts in i varje block inom 
samhällsorienteringen och antalet timmar har utökats i de kommande avtalen med leverantörerna av 
samhällsorientering som beräknas träda i kraft i september 2019. 

Uppföljningen av integrationsinsatser som VIDA och Startkompis visar att insatser som innebär mer kontakt 
med det svenska samhället där människor känner sig delaktiga är uppskattade och en viktig del av integrationen. 
Det finns ett behov av insatser där man lär känna sitt lokalsamhälle, får tillfälle att öva sin svenska och möjlighet 
att bygga upp sitt nätverk. Insatserna bidrar till ökad integration och är ett sätt att motverka utanförskap. 

Synpunkter och klagomål på enhetens åtaganden enligt kvalitetsdeklarationen och angående leverantör av 
praktiskt stöd vid bosättning hanteras enligt fastställd rutin. En avvikelserapport upprättas och synpunkten eller 
klagomålet bemöts med svar i form av förklaring eller åtgärd. 

Coachning och matchning inom Solnamodellen, Solnamodellen extra, Solnamodellen nyanlända och 

sommarjobb 

Kvalitetssäkring av coachning och matchningsinsatser har under perioden skett genom att samtliga deltagare 
erbjudits fylla i en enkät för att ge synpunkter på de insatser som utlovats och getts. Resultatet från 
brukarundersökningar för 2018 redovisas i februari 2019. 

Kontinuerliga avstämningar och uppföljningar har gjorts med socialförvaltningen och arbetsförmedlingen kring 
deltagare i arbetsmarknadsavdelningens verksamheter varpå verksamheten kontinuerligt förbättras. 

Uppföljning av sommarjobbare och sommarens arbetsgivare görs via digital enkät till samtliga. Uppföljningen 
visar att 95 procent av ungdomarna är mycket nöjda med sitt sommarjobb och återkopplingen från 
arbetsgivarna, både offentliga och privata, visar att de är mycket nöjda med de ungdomar som sommarjobbat hos 
dem. 

Vid synpunkter eller klagomål på verksamheten har avdelningschef möte med den det berör. 

Verksamhetsutveckling och effektivisering 

• Uppbyggnad och utveckling av auktorisationssystemet för kommunal vuxenutbildning 

2016 fattade Kompetensnämnden beslut att införa ett auktorisationssystem för kommunal vuxenutbildning 
tillsammans med sju andra kommuner. Systemet gynnar långsiktighet och flexibilitet samt skapar goda 
förutsättningar för kvalitetskonkurrens. Nämnden fattade beslut att utöka auktorisationssystemet för nya 
utbildningsområden, utbildning i svenska för invandrare och vissa yrkesutbildningar. 2018 utökades även 
kommunsamverkansgruppen med ytterligare en kommun, Sigtuna. Samverkansgruppen arbetar kontinuerligt 
med att utveckla gemensamma processer för auktorisation och entreprenadsstyrning. 

• Samverkan kring DUA - Delegationen för unga och nyanlända till arbete  



 

10 

K
o

m
p

eten
sn

äm
n

d
en

 - Å
rsred

o
v

isn
in

g
 2

0
1

8
 

Solna stad och Arbetsförmedlingen har under året samverkat kring en gemensam överenskommelse och en lokal 
modell om hur samverkan ska ske kring nyanlända solnabor. Samverkan mellan olika aktörer är av stor betydelse 
för nyanländas möjligheter att etablera sig i arbetslivet. Arbetsförmedlingen har ansvaret för 
etableringsprogrammet men Solna stads olika verksamheter är av vikt för att etableringsprocessen ska snabbas 
på. Avdelningen för vuxenutbildning, enheten för etablering och integration och arbetsmarknadsavdelningen 
arbetar tätt tillsammans med Arbetsförmedlingen så att varje enskild nyanländ solnabo ska ges det stöd som 
anses behövas. 

• Uppbyggnad av samarbeten och processer med Signalisten och andra berörda inom staden kring de 
korttidskontrakt för nyanlända som löper ut  

Ett intensivt samarbete och utvecklande av processer och rutiner på alla nivåer har pågått tillsammans med 
Signalisten och stadens övriga berörda verksamheter. Alla nyanlända vars kontrakt gått ut under 2018 har 
erbjudits stöd att söka bostad och löst sin boendesituation antingen på egen hand eller med stöd av enheten för 
etablering. Eftersom antalet personer vars kontrakt löpt ut under året varit högt och kulminerar under 2019 så 
kommer verksamheten att utökas och utvecklas vidare. 

• Start och avveckling av Lärcentrum 

Solna vuxenutbildning ansökte och erhöll, tillsammans med Täby, Danderyd, Vallentuna, Vaxholm, Österåker, 
statsbidrag för att etablera och bedriva Lärcentrum. Lärcentrum är en verksamhet där elever inom kommunal 
vuxenutbildning kan få stöd i sitt lärande. Målet var att etablera Lärcentrum 2018 för att sedan fortsätta utveckla 
verksamheten under 2019. Etableringen startade i augusti och en projektledare anställdes i september. På grund 
av ändrade förutsättningar och allt för stor osäkerhet kring statsbidrag 2019, som ett resultat av det osäkra 
parlamentariska läget efter valet, togs beslutet att avbryta etableringen i slutet på oktober. 

Löpande förbättringsarbete 

• Fortsätta att utveckla tillgänglighet och bemötande via kanalen kontaktcenter 

Förvaltningen har haft en löpande dialog med kontaktcenter samt hållit utbildningar för medarbetare på 
kontaktcenter om kompetensförvaltningens tjänster med syfte att utveckla service och bemötande till solnabon. 

• Samverkan kring långtidsarbetslösa och nyanlända  

Arbetsmarknadsavdelningen och Arbetsförmedlingen samarbetar för att få långtidsarbetslösa och nyanlända i 
arbete. Två projekt Solnamodellen Extra och Solnamodellen nyanlända startade 2017 och har pågått under 2018. För 
att ge solnabor möjlighet att snabbt komma i arbete har möten har hållits med chefer inom 
omvårdnadsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen om 
möjligheten till olika anställningsstödstöd för arbetssökande personer. Inom det arbetsmarknadspolitiska stödet 
Extratjänst har arbetsmarknadsavdelningen gett stöd till förvaltningarna, i form av lots, genom att ha kontakt med 
de enskilda arbetssökande personerna och arbetsplatserna 

Ett utvecklingsarbete har påbörjats i samarbete med HR-avdelningen, arbetsmarknadsavdelningen och 
arbetsförmedlingen för att se över möjligheten till praktik/traineeplats inom stadens olika förvaltningar för att 
möjliggöra framtida kompetensförsörjning. 

• Projekt som skapar förutsättningar för tillväxt och kompetensförsörjning i byggsektorn 

Insatser som förbättrar förutsättningarna för kompetensförsörjningen i byggsektorn är viktiga för tillväxten i 
Solna och Stockholmsregionen då det råder stor brist på både bostäder, byggarbetare och yrkeslärare. 
Avdelningen för vuxenutbildning har beviljats ESF-finansiering för att bedriva projektet, Sverige bygger ut. 
Projektet utvecklar metoder och verktyg för organisering och kvalitetssäkring av arbetsplatsförlagt lärande inom 
kommunal vuxenutbildning samt yrkesvalidering i byggsektorn. Även utveckling av metoder för studie- och 
yrkesvägledning för yrken i byggsektorn är ett fokusområde. Solna stad är projektägare och samverkanspartners 
är Nacka, Sundbyberg, Värmdö, Byggnadsindustris yrkesnämnd, Svenska Byggnadsarbetareförbundet och 
Arbetsförmedlingen. 

Tvärsektoriella frågor 

Solna stad har väl utvecklade metoder för att arbeta med de tvärsektoriella frågorna; internationellt arbete, 
likabehandlingsarbete och strategiskt miljöarbete. Kommunstyrelsen, kommittéer och råd skapar tillsammans 
med stadsledningsförvaltningen förutsättningar för arbetet bland annat genom kunskapsuppbyggnad, 
erfarenhetsutbyte och samarbete. Nämnderna har uppdraget att använda de tvärsektoriella perspektiven för att 
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utveckla den egna verksamheten och stödja nämndens måluppfyllelse. Det tvärsektoriella arbetet följs upp i 
delårsrapport och årsredovisning. 

Internationellt arbete 

Nämndens internationella arbete används huvudsakligen som metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. 
Nedan beskrivs det huvudsakliga internationella arbetet under 2018. 

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med omvärldsbevakning, jämförelser och identifiering av goda exempel på 
internationella så väl som nationella/lokala arenor. Förvaltningen har delat med sig av egna kunskaper och 
erfarenheter genom att tala på seminarium och genom att delta i enkäter. Förvaltningen har också besökt och 
tagit emot besök från svenska och utländska kommuner som vill höra mer om Solna stad och förvaltningens 
arbete. Samtliga tillfällen har gett möjlighet till lärande. 

Kompetensförvaltningen driver och deltar i tre EU-finansierade projekt för att tillsammans med regionala 
partners arbeta med verksamhetsutveckling. Avdelningen för vuxenutbildning leder projektet Sverige bygger ut, som 
syftar till att utveckla metoder och verktyg för organisering och kvalitetssäkring av arbetsplatsförlagt lärande 
inom kommunal vuxenutbildningsamt yrkesvalidering i byggsektorn. 

Förvaltningen har genomfört ett seminarium för Solnas besöksnäring med syfte att öka kunskapen om och 
värdskapet till kinesiska besökare. 

Ovanstående aktiviteter bidrar till måluppfyllelse av förvaltningens samtliga nämndmål. 

Likabehandlingsarbete 

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att utveckla nämndens verksamhet och måluppfyllelse samt att säkra 
likvärdigt bemötande och service. Nedan beskrivs likabehandlingsarbetet under 2018. 

Kompetensnämnden agerar utifrån en gemensam värdegrund och förhållningssätt. I arbetet med att stödja 
människor på vägen ut till arbete eller utbildning strävar förvaltningen efter att varje individ ska få samma 
möjligheter, en god service och gott bemötande. 

I vuxenutbildningens kvalitetsarbete ingår uppföljning av utbildningsanordnarnas värdegrundsarbete och 
likabehandlingsplaner. Förvaltningen vill med detta säkerställa att alla elever inom vuxenutbildningen bemöts på 
ett likvärdigt sätt samt finns i utbildningssammanhang där alla känner till och agerar utifrån en värdegrund som 
kommunerna och lagstiftningen kräver. 

För att minska diskriminering och säkra likabehandling på arbetsmarknaden arbetar förvaltningen med både 
riktade arbetsmarknadsinsatser och med att utveckla förvaltningens förmåga att ge god service och ett gott 
bemötande. Några exempel på insatser som genomförts under perioden är: 

• Ungdomar med funktionsvariationer samt nyanlända barn har varit prioriterade i stadens 
sommarjobbsprojekt i syfte att stärka dessa målgruppers förutsättningar att ta steget in på 
arbetsmarknaden. 

• Förvaltningens medarbetare har fått utbildning i lågaffektivt bemötande.  

Ovanstående aktiviteter bidrar till måluppfyllelse av förvaltningens samtliga nämndmål. 

Miljöarbete 

Nämndens miljöarbete utgår från den av kommunfullmäktige antagna miljöpolicyn med tillhörande miljöstrategi 
samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljöområdet under 2018 utifrån 
miljöpolicyns fokusområden. 

Förvaltningen sorterar för återvinning där också matavfall ingår samt har energieffektiviserande insatser i åtanke 
vid utvecklingen av lokalerna. Det praktiska stöd som ges till de nyanlända som anvisas till Solna innehåller 
information om sopsortering och varför det är viktigt med att bidra till en god livsmiljö i Solna. För att bidra till 
att Solna har en effektiv resursanvändning har förvaltningen, inom ramen för näringslivsuppdraget, varit 
engagerad i ett EU-finansierat projekt, Coacher för miljö och klimat - stöd för energieffektivisering i små och medelstora 
företag.  

På förvaltningen bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete som bidrar till att skapa sunda inomhusmiljöer. Då 
ventilationen är ett återkommande problem i kontorsmiljö har förvaltningen ett nära samarbete med 
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fastighetsägaren. 

Medarbetare 

Strategin "Solna stads plan för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen för 2017 med sikte på 2018 och 
2019" är Solna stads plan för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen för samtliga medarbetare, samt i 
relevanta delar arbetssökande. För några av åtgärderna inom områdena arbetsförhållanden, kompetensutveckling, 
förvärvsarbete och föräldraskap, lön, rekrytering samt trakasserier ligger ansvaret på nämnderna. 

Organisation och bemanning 

Personalomsättningen har under året orsakats av naturliga avgångar. December 2018 består förvaltningen av 32 
personer varav 23 medarbetare är tillsvidareanställda och 9 är visstidsanställda. Könsfördelningen är 9 män och 
23 kvinnor. 

Alla vakanta tjänster har utlysts genom ett öppet rekryteringsförfarande. De rekryteringar som har gjorts har 
genomförs utifrån kompetensbaserad rekryteringsmetodik med könsneutrala kravprofiler. Förvaltningen 
upplever inte att kompetensförsörjning är en utmaning. 

Sjukfrånvaron totalt sett ligger på 4,4 procent vilket är lägre än föregående år (4,7 %). 

Kompetensutveckling 

Utöver att erbjuda möjlighet till intern karriärutveckling strävar förvaltningen efter att erbjuda medarbetaren 
möjlighet att vidareutvecklas i befintlig yrkesroll. Samtliga medarbetare erbjuds möjlighet till 
kompetensutveckling. Medarbetarsamtalet ligger till grund för medarbetares individuella utvecklingsplan. 

För att förbereda verksamheten för framtiden har omvärldsbevakning och framtidspaning intensifierats under 
2018. Medarbetarna har bla läst forskningsrapporter, deltagit i seminarier och på konferenser. Frågeställningar 
som har diskuterats är: Hur ser framtidens arbetsmarknad ut? Hur kommer det påverka arbetsgivare, arbetstagare 
och förvaltningens arbete? Vad behöver vi göra för att framtidssäkra Solnamodellen? 

Utöver framtidsspaningarna har förvaltningen satsat på kompetenshöjande aktiviteter inom för förvaltningen 
strategiskt viktiga kompetensområden: service och bemötande, medarbetarskap och ledarskap, projektledning 
samt coachning och samtalsmetodik. 

• Förvaltningen har fortsatt de senaste årens satsning på kompetensutveckling inom uppskattande 
förhållningssätt, service och bemötande. Medarbetarnas förhållningssätt är avgörande för att uppnå 
nämndmål, en lärande organisation, hållbara partnerskap, en god psykosocial arbetsmiljö samt för att 
förebygga hot – och våldssituationer. Under våren har medarbetarna erbjudits att delta på utbildning i 
lågaffektivt bemötande, hot & våldsprevention och service & bemötande utbildning inom ramen för 
Service i samverkan 

• Alla nyanställda har gått utbildningen Medarbetarskap i partnerskap under året. Alla ledare har gått Klart 
ledarskap. 

 Arbetsmiljö - hållbart medarbetarengagemang (HME) och hälsofrämjande arbete 

En framgångsfaktor för förvaltningen är att ha motiverade medarbetare som både vill och kan ta ansvar att skapa 
goda resultat. 

Under perioden genomfördes den årliga Hållbart medarbetarengagemang-undersökningen (HME). HME 2018 
blev 89,5 (90,0) vilket är ett högt resultat. Det är mycket glädjande att alla delområden inom HME är höga för 
samtliga avdelningar. Resultatet har analyserats på förvaltningen och handlingsplaner för att utveckla 
arbetsmiljön har tagits fram på avdelningsnivå.  

Med syfte att förebygga hotfulla situationer samt öka säkerhet och trygghet har investeringar gjorts i den fysiska 
arbetsmiljön. En lokal krisledningsorganisation finns på plats och rutiner har utvecklats för att hantera hotfulla 
situationer. 

Under perioden har insatser genomförts för att förbättra ventilationen i drop-in mottagningen. Insatser har även 
gjorts för att göra arbetsplatsen tillgänglig för medarbetare med särskilda behov. En utbildning i hjärt- och 
lungräddning (HLR) har genomförts. 

Framtida utmaningar och förändringar 

Även om konjunkturen är god och sysselsättningen ökar så är arbetsmarknaden tudelad. En eventuell 



 

13 

K
o

m
p

eten
sn

äm
n

d
en

 - Å
rsred

o
v

isn
in

g
 2

0
1

8
 

lågkonjunktur och en strukturomvandling av arbetsmarknaden kan komma att förstärka jobbpolariseringen. 
Ungdomar och vuxna med ofullständiga gymnasiebetyg, låg utbildningsbakgrund eller icke efterfrågad 
kompetens kommer att ha behov av kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser framöver. 
Kommunal vuxenutbildning spelar en viktig roll för Stockholmregionens tillväxt och kompetensförsörjning. 

Elevgruppen i kommunal vuxenutbildning och deltagarna i Solnamodellens arbetsmarknadsprogram har blivit allt 
mer heterogen och allt fler har särskilda behov av stöd. Många deltagare och elever har psykisk ohälsa eller låg 
självkänsla på grund av tidigare erfarenheter från utbildningssystemet eller arbetslivet. En del nyanlända med kort 
utbildningsbakgrund från sitt hemland behöver tillbringa en längre tid i utbildningssystemet för att tillgodogöra 
sig de kunskaper, färdigheter och kompetenser som behövs för att komma vidare ut på arbetsmarknaden, eller 
för att kunna studera vidare på eftergymnasial nivå. 

Behovet av tjänster som ger nyanlända en god start i Solna är fortsatt stort. Under 2019 ska Solna ta emot 126 
nyanlända med uppehållstillstånd. Många av de nyanlända är kvotfamiljer med stora stödbehov. Samtidigt 
kommer de tvååriga lägenhetskontrakt för nyanlända som togs emot under 2017 att löpa ut. Bostadssökstödet 
kommer att utökas och intensifieras så att dessa kan hitta annat boende. 

Auktorisationssystemet för kommunal vuxenutbildning fortsätter att utvecklas. Under 2019 utökas 
auktorisationssystemet med utbildning i svenska för invandrare och vissa yrkesutbildningar. Effektiva och 
ändamålsenliga arbetsmetoder för att styra och följa upp auktoriserade utbildningsanordnare av kommunal 
vuxenutbildning är ett prioriterat arbete. Vux norrort, samverkansorganisationen mellan Solna och åtta andra 
kommuner som gemensamt driver auktorisationssystemet, kan också komma att utökas med fler kommuner. 
Ytterligare förändring kan komma om en regionalisering av yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning, yrkesvux, 
aktualiseras på nytt. Yrkesvux anses vara särskilt viktig för att råda bot på kompetensbristen i länet. 

Goda samarbetspartners och olika typer av statsbidrag, som historiskt sett har finansierat en stor del av 
verksamheten, är viktigt. Inför 2019 är förutsättningarna oklara vad gäller vissa samarbeten. Arbetsförmedlingens 
omorganisation försvårar möjligheten till långsiktig gemensam verksamhetsplanering för att säkerställa att 
nyanlända och långtidsarbetslösa i Solna uppnår egen försörjning. Vad gäller statsbidrag så är det ännu otydligt 
exakt vilka statsbidragen är, hur ansökningskraven ser ut och hur mycket som kan tillfalla Solna. Kraven på 
kommunsamverkan och medfinansiering kvarstår sannolikt vid ansökandet av riktade statsbidrag för kommunal 
vuxenutbildning. 

Eventuella förändrade regleringar på grund av pågående eller nyligen presenterade statliga utredningar kan 
komma att påverka förutsättningarna för verksamheten rejält. Mottagningsutredningen föreslår en stor 
förändring av organisationen kring mottagandet av asylsökande och nyanlända i Sverige. Bland annat föreslås att 
asylsökande kommer direkt till kommunerna för att sedan stanna där vid uppehållstillstånd. Komvuxutredningen 
föreslår bland annat förändrade urvalsregler, nytt betygssystem och ändrat utbildningsinnehåll för kommunal 
vuxenutbildning. Arbetsmarknadsutredningen har i uppdrag att utreda bland annat ansvarsfördelningen mellan 
kommuner och Arbetsförmedlingen vad gäller arbetsmarknadsinsatser. Förändringarna påverkar troligen 
verksamheten först 2020. 

Konkurrensutsättning 

Uppföljning av genomförda upphandlingar 

Verksamhetsområde / Avtal Uppföljning 

Vuxenutbildning inom Vux 9 Ramavtal sägs upp fr o m 2019-01-01. Auktorisationssystem införs istället. 

Avtal utbildning i svenska för invandrare 
Studieväg 1, 2, 3 

Ramavtal sägs upp fr o m 2019-01-01. Auktorisationssystem införs istället. 

Praktiskt stöd vid bosättning av vissa nyanlända 
i Solna stad 

Ny upphandling klar, nytt avtal gäller från och med 2019-05-01. 

  

Avtalsuppföljning 

Upphandlad eller auktoriserad verksamhet styrs genom systematisk uppföljning av mål och nyckeltal som på 
olika sätt beskriver ekonomi, verksamhetens organisation, kvalitet och prestation. Detta kompletteras med 
brukarundersökningar som mäter upplevd kvalitet samt löpande hantering av synpunkter och frågor. 

För vuxenutbildning sker uppföljningen i samarbete med andra kommuner enligt ett gemensamt system för 
entreprenadsstyrning och kvalitetsarbete. Avtalsuppföljning och kvalitetsuppföljning av kommunal 
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vuxenutbildning har under perioden skett genom 15 tillsynsbesök och 6 dialogmöten med utbildningsanordnare. 
Studieresultat, brukarundersökningar och verksamhetens processer analyseras och sammanställs i en årlig 
kvalitetsredovisning. 

Intern kontroll 

Under året har kompetensnämndens interna och externa verksamhetsprocesser, samt riktlinje- och lagefterlevnad 
följts upp med hjälp av de kontrollmoment som beslutats i nämndens verksamhetsplan och budget för 2018. 
Bland annat handlar det om kontrollmoment inom förvaltningens ekonomi i form av god redovisningssed och 
representation, tillsyn av att utbildning sker i enlighet med skollagen, uppföljning av samverkansavtal och 
informationsmöten inom förvaltningen för att säkerställa att interna verksamhetsprocesser är välfungerande. 

Entreprenadstyrning inom auktorisationssystemet har under året varit ett viktigt utvecklingsområde där särskilt 
fokus har lagts inom kontrollmomenten för dessa processer och rutiner. 

Resultatet av genomförda kontrollmoment har varit goda inom kompetensnämndens verksamheter. Bortsett 
lindriga avvikelser inom IT-systemuppföljning har samtliga kontrollmoment haft inga till försumbara avvikelser. 

Uppföljning av internkontrollplan 

Kategori, 
intern 
kontroll 

Process/Rutin Kontrollmoment Resultat av kontrollmoment 

Styrning Policies och riktlinjer Kontroll av attestförteckning 
 Ingen eller försumbar avvikelse 

Kommentar 
 

Attestförteckningen är aktuell och har 
inte reviderats under året. 

Kontroll av delegationsordning 
 Ingen eller försumbar avvikelse 

Kommentar 
 

Delegationsordning uppdaterad och 
beslutad i nämnd efter införande av 
GDPR med dataskyddsombud. 

Kontroll av rättvisande räkenskaper 
 Ingen eller försumbar avvikelse 

Kommentar 
 

Kontroll har genomförts enligt plan, inga 
avvikelser. 

Kontroll av god redovisningssed inkl 
representation  Ingen eller försumbar avvikelse 

Kommentar 
 

Kontroll har genomförts enligt plan, 
försumbara avvikelser påträffats. 

Lagar och förordningar Genomföra tillsyn för att se att 
utbildningen genomförs i enlighet med 
bestämmelserna i skollagen 

 Ingen eller försumbar avvikelse 

Kommentar 
 

Kontroll har genomförts enligt plan, inga 
avvikelser. 

ESF projekt -  styrning, 
ledning uppföljning 

Uppföljning enligt stadens och ESF 
styrsystem  Ingen eller försumbar avvikelse 

Kommentar 
 

Kontroll har genomförts enligt plan, inga 
avvikelser. 

Verksamhet
sprocesser 

IT- och verksamhetssystem Användarmöten, löpande 
sammanställning  Lindrig avvikelse 

Kommentar 
 

Systemförvaltningsplaner upprättade 
under året. Vissa aktiviteter, främst 
kopplade till säkerhetsklassning av IT-
system, har inte utförts enligt plan för 
2018. Som åtgärd har inbokning av 
systemklassning för respektive 
systemförvaltare gjorts till februari 2019. 

Information Avdelningsmöten med 
förvaltningskommunikatör, utbildning av  Ingen eller försumbar avvikelse 
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Kategori, 
intern 
kontroll 

Process/Rutin Kontrollmoment Resultat av kontrollmoment 

kontaktcenter-personal Kommentar 
 

Kontroll har genomförts enligt plan, inga 
avvikelser. 

Utveckla rutiner för 
etableringsenheten 

Inkludera i förvaltningens rutiner 
 Ingen eller försumbar avvikelse 

Kommentar 
 

Inga avvikelser. Etableringsenheten 
räknas från och med 2019 inte längre 
som ny och kontrollmomentet tas bort. 

Samverkan Uppföljning av samverkansavtal i 
årsuppföljning samt vid tecknandet av 
nytt samverkansavtal. 

 Ingen eller försumbar avvikelse 

Kommentar 
 

Kontroll enligt plan, inga avvikelser. 
Samverkan kring auktorisationssystemet 
inom vuxenutbildning har 2018 varit 
under uppbyggnad. 

Uppföljning av samverkansavtal och 
relevans för måluppfyllnad  Ingen eller försumbar avvikelse 

Kommentar 
 

Kontroll har genomförts enligt plan, inga 
avvikelser. 

Auktorisera 
utbildningsanordnare 

Ta hjälp av auktorisationskansli Vux 
Norrort  Ingen eller försumbar avvikelse 

Kommentar 
 

Auktorisationssystemet har varit under 
utveckling, fokus på auktorisation och 
etablering. 

Auktoriserad verksamhet; 
uppföljning, resultat, kvalitet 

Ta hjälp av auktorisationskansli Vux 
Norrort  Ingen eller försumbar avvikelse 

Kommentar 
 

Auktorisationssystemet har varit under 
utveckling, fokus på auktorisation och 
etablering. 

Verksamhetsmått 

I avsnittet verksamhetsmått redovisas statistik som ligger till grund för bedömningen av nämndmålens utfall. 

Nämndmål: "Kompetensnämnden ska tillhandahålla ett gott stöd så att 

solnaborna kan ta tillvara egna resurser med målet att uppnå egen 

försörjning" 

Jämfört med samma period 2017 har antalet registrerade som öppet arbetslösa och sökande i program hos 
Arbetsförmedlingen i Solna minskat med 79 personer till totalt 1820 personer. Arbetslösheten i Solna har sjunkit 
med 0,3 procentenheter jämfört med 2017 till 4,2 procent. 

Antal öppet arbetslösa och sökande i program för gruppen utrikes födda i Solna har minskat med 88 personer till 
totalt 1149 personer. Procentuellt har arbetslösheten bland utrikes födda sjunkit med 1,1 procentenheter. 
Gruppen ungdomar 18-24 år har minskat med 18 personer till totalt 158 personer som är öppet arbetslösa och 
sökande i program hos Arbetsförmedlingen. Detta motsvarar en sänkning på 0,5 procentenheter jämfört med 
december 2017. 

Arbetslöshetsnivån ligger inom samtliga grupper på en lägre nivå jämfört med både läns- och rikssnittet. 

Arbetslöshet i procent 2018-12 2017-12 2016-12 

Arbetslöshet totalt i Solna 4,2 4,5 4,1 

Arbetslöshet totalt i Stockholms län 5,8 6,1 6,0 

Arbetslöshet totalt i riket 7,0 7,5 7,7 

Arbetslöshet ungdomar 18-24 år, Solna 4,5 5,0 4,2 

Arbetslöshet ungdomar 18-24 år, Stockholms län 5,9 6,5 6,8 

Arbetslöshet ungdomar 18-24 år, riket 8,7 10,2 11,4 

Arbetslöshet utrikes födda, Solna 8,5 9,6 8,2 
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Arbetslöshet utrikes födda, Stockholms län 13,3 14,6 14,5 

Arbetslöshet utrikes födda, riket 20,0 22,2 22,7 

2018 har 55 personer (22 kvinnor och 33 män) aktivt deltagit i Solnamodellen. 39 personer har gått vidare till arbete 
eller studier. Det innebär att 71 procent av deltagarna har uppnått egen försörjning. 27 personer har fått arbete 
och 12 har gått vidare till utbildning. 

Två personer har avslutat Solnamodellen då de har flyttat från kommunen, fyra har annan försörjning, fem har 
återremitterats till Arbetsförmedlingen och fyra till socialförvaltningen (varav tre började arbetsträna på 
socialförvaltningen). En person har avlidit. De som idag remitterats från socialförvaltningen och 
arbetsförmedlingen kräver betydligt större insatser och samarbeten än tidigare. 

Utöver ovanstående personer har AMA arbetat med 11 personer med OSA-anställning (tre kvinnor och åtta 
män). Av dessa har tre personer fått anställning, en praktik och en har fått kontakt med Samhall. Två personer 
har remitterats åter till arbetsförmedlingen. 

Avdelningen har även arbetat med de personer som kunnat ta del av stödformen Extratjänst. Solna har totalt 48 
extratjänster i slutet av perioden. Av dessa har Solnamodellen Extra varit involverade i 18 beslut och 
Solnamodellen Nyanlända i 26 av besluten. 

Avdelningen har också varit involverad i tre KAA-ungdomars (kommunernas aktivitetsansvar) praktikplatser. 

Solnamodellen 2018-12 2017-12 2016-12 

Andel deltagare som gått vidare till arbete eller utbildning 71 % 82 % 68 % 

Totalt antal deltagare i Solnamodellen 55 72 105 

Andel deltagare som är nöjda eller mycket nöjda med sin 
arbetsmarknadsinsats 

 90 % 89 % 

Brukarundersökning redovisas i februari 2019 

2018 har 47 personer aktivt deltagit i projektet Solnamodellen extra som vänder sig till långtidsarbetslösa solnabor. 
Av dessa har 37 personer kommit ut i arbete och två personer har börjat studera vilket motsvarar 83 procent av 
deltagarna (20 kvinnor och 19 män). 

2018 har 70 personer aktivt deltagit i projektet Solnamodellen nyanlända som vänder sig till nyanlända solnabor. Av 
dessa har 44 personer kommit ut i arbete och 6 personer i utbildning vilket motsvarar 71,4 procent av deltagarna 
(11 kvinnor och 39 män). 

Arbetslösheten i december 2018 är 88 personer färre bland utrikes födda och 21 personer färre bland 
långtidsarbetslösa jämfört med motsvarande period 2017. Dessa båda samverkansprojekt mellan Solna stad och 
arbetsförmedlingen har bidragit till dessa resultat. 

Solnamodellen extra 2018-12 2017-12 

Andel deltagare som gått vidare till arbete eller utbildning 83 % 71 % 

Totalt antal deltagare i Solnamodellen extra 47 34 

Andel deltagare som är nöjda eller mycket nöjda med sin arbetsmarknadsinsats  100 % 

Brukarundersökning redovisas i februari 2019 

Solnamodellen nyanlända 2018-12 

Andel deltagare som gått vidare till arbete eller utbildning 71 % 

Totalt antal deltagare i Solnamodellen nyanlända 70 

Andel deltagare som är nöjda eller mycket nöjda med sin arbetsmarknadsinsats  

Nämndmål: "Andelen solnabor som slutfört sina studier inom 

vuxenutbildningen med godkänt betyg ska ligga på en hög nivå" 

Andel godkända betyg eller högre (betyg A-E) har ökat både inom grundläggande kurser och gymnasiala kurser. 
Inom gymnasiala yrkesutbildningar har andelen minskat med en procentenhet, men ligger fortfarande på en 
mycket hög nivå med 92 procent. Inom samtliga tre grupper är andelen godkända betyg på en hög nivå, och det 
vägda genomsnittet för godkända betyg har ökat med 2 procentenheter senaste året till 85 procent. 
Måluppfyllelsen för nämndmålet har legat på en konsekvent och hög nivå 2016 till 2018. 

Totalt hade Solna 10 357 kursdeltagare inom vuxenutbildningen 2018, vilket är en ökning med 3473 
kursdeltagare jämfört med 2017. 

Andel elever inom vuxenutbildningen som slutfört sina 
studier med godkänt betyg eller högre 

2018-12 2017-12 2016-12 

Grundläggande vuxenutbildning 87 % 84 % 88 % 
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Gymnasiala fristående kurser 81 % 79 % 80 % 

Gymnasiala yrkesutbildningar i kurspaket 92 % 93 % 91 % 

Genomsnitt (vägt) 85 % 83 % 83 % 

Nämndmål "Kompetensnämnden ska säkerställa att nyanlända ges goda 

förutsättningar för att starta sina nya liv i Solna" 

Antalet nyanlända som genomgått samhällsorienteringen under året har ökat i jämförelse med 2017. Även om 
staden tagit emot färre nyanlända i år så har det varit en eftersläpning av dem som inte hunnit gå föregående år. 

Antal elever som har genomgått samhällsorientering för 
nyanlända 

2018-12 2017-12 2016-12 

Antal elever 154 137 34 

Nöjdheten redovisas av Centrum för samhällsorientering under första kvartalet efterföljande år. 

Andel nyanlända som är nöjda eller mycket nöjda med 
sin samhällsorientering 

2018 2017 2016 

Andel nöjda  86 % 83 % 

Bosättningen av de nyanlända som anvisats från Migrationsverket under året har gått enligt planeringen, men 15 
kvotflyktingar som tillhör Solnas kommuntal för 2018 kommer istället under januari 2019 då deras resa har blivit 
framflyttad. 

Antal nyanlända som omfattas av etableringslagen som 
erbjudits bostad och praktiskt stöd vid bosättning 

2018-12 2017-12 2016-12 

Antal nyanlända 200 307 268 

 




