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1 Bakgrund 
 

Ludvika har de senaste åren tagit emot ett stort antal nyanlända. Bland dessa 
finns personer som har erfarenhet och utbildning inom yrkeskategorier där det i 
dag råder brist på arbetskraft. En osäkerhet kring vad personerna faktiskt kan 
och hur deras kunskap står sig på den svenska arbetsmarknaden gör att många 
står utanför arbetsmarknaden. Att individerna saknar referenser och erfarenhet 
från svensk arbetsmarknad försvårar också steget in på arbetsmarknaden. 

För att säkra de lokala företagens kompetensbehov är det viktigt att vi tar till 
vara på den kompetens som finns i den nyanlända gruppen. Erfarenhet från 
lyckade matchningar och branschvalideringar visar att många har med sig 
kunskap och erfarenhet som står sig bra på arbetsmarknaden. Om Ludvika inte 
kan erbjuda det stöd som många gånger krävs för att arbetsgivare och 
arbetssökande ska mötas finns det en risk att dessa personer flyttar från 
kommunen och söker sig till orter där arbetstillfällena eller möjligheterna är fler.  

Det finns en stor risk att personer som idag inte kommer in på 
arbetsmarknaden får det ännu svårare när arbetslösheten stiger. Det är därför 
viktigt att kraftsamla kring de resurser som finns och rusta både de som har 
svårt att komma in men även ta hand om de som har en bra utbildning men 
saknar erfarenhet från den svenska arbetsmarknaden. Idag finns ingen tydlig 
funktion som tar det ansvaret och satsningar hos en aktör förankras sällan 
vidare vilket riskerar att ställa till problem i nästa led. Genom att anställa en 
samverkanskoordinator vill Arbetsmarknadsenheten skapa en resurs som både 
utvecklar nya arbetssätt samt koordinerar och kraftsamlar kring befintliga 
insatser med det lokala näringslivet och berörda aktörer (t ex AME, AF, VBU, 
Samarkand).  

2 Beställare/projektägare 
 

Arbetsmarknadsenheten Ludvika kommun 

3 Mottagare/användare 
 

Arbetslösa som deltar i Arbetsmarknadsenheterna insatser alternativt är 
inskriven på arbetsförmedlingen.  

4 Syfte 
 

Verka för ett bättre samarbete mellan Ludvika kommun och näringslivet och få 
fler Ludvikabor i arbete eller studier.  
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- Skapa kompetensförsörjningsspår i samverkan med såväl privata som 
offentliga arbetsgivare 

- Utveckla nya, koordinera och kraftsamla alla insatser för att maximera 
effekten av aktörernas insatser 

- Ta till vara på den kompetens som finns inom gruppen nyanlända och 
matcha dem mot bristyrken.   

- Marknadsföra vilka insatser som finns idag i form av 
arbetsmarknadsutbildningar, kommunala vuxenutbildningar, möjligheter 
till anställningsstöd.  

- Tillsammans med näringslivschef skapa företagsevent och speedating 
där arbetssökande deltar  

- Delta i de forum där näringslivsfrågor hanteras med syfte att bredda 
nätverket och även få fler företag att våga satsa utanför den egna 
komfortzonen.  

5 Mål 
 

Att under perioden skapa 3 nya kompetensförsörjningsspår enligt lokal 
överenskommelse för Delegationen för Unga och nyanlända till arbete (DUA) 
riktad antingen mot offentlig verksamhet eller privata näringslivet.  

8 rekryteringsträffar/evenemang (4 per år) 

40 individer ska gå till varaktig anställning eller reguljära studier, 6 månader eller 
mer. Följs upp 6 månader efter avslutad insats. 

6 Genomförande  
 

Exempel på Arbetsgång för kompetensförsörjningsspår  

1. Identifiering av personer med erfarenhet eller utbildning inom 
bristyrken hos privata som offentliga arbetsgivare. Arbetsförmedlingen 
och Arbetsmarknadsenheten ansvarar för att identifiera individerna som 
vi ska arbeta med. Arbetssökande som har fått sina kunskaper 
validerade prioriteras. Det kan handla om personer vars 
universitetsutbildning via Universitets- och Högskolerådet (UHR) har 
bedömts vara likvärdig med en svensk utbildning inom samma område. 
Även de personer som har genomfört en branschvalidering inom ett 
praktiskt yrke kan delta. 

2. Grundlig kartläggning av individernas bakgrund, erfarenhet och 
framtidsplaner. Validering av utbildning och yrkeserfarenhet om detta 
saknas. Det är viktigt att få god personkännedom om deltagarna som 
ingår i satsningen. Inte bara utifrån formella kompetenser utan även 
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utifrån personlighet och andra mjuka värden. Detta för att kunna 
matcha mot rätt arbetsgivare. 

3. Aktiv samverkan med lokala arbetsgivare. Sprida information om att 
dessa personer finns i Ludvika samt presentera vilka kunskaper och 
erfarenheter deltagarna har. Exempelvis skapa video-CV:n för 
deltagarna som visas upp vid företagsfrukost och andra forum där 
arbetsgivare möts. Hämta in information och branschkunskap från 
företagen samt föra en diskussion om möjligheterna till studiebesök, 
mentorskap, praktik eller arbete. Fråga arbetsgivarna hur vi kan utveckla 
de arbetssökande så att de blir anställningsbara. Diskutera möjligheterna 
att införa nya yrkeskategorier. Om en nyanländ ännu inte har tillräckliga 
språkkunskaper för att jobba fullt ut inom sin bransch går det då att 
lyfta ut arbetsuppgifter som personen kan utföra? Kan detta vara ett sätt 
att utveckla individen under tiden som han/hon lär sig svenska? 

4. Koppla på utbildningsinsatser vid behov. Detta görs i samråd och 
samarbete med arbetsgivarna. Saknas existerande utbildningar i 
närområdet så undersöker vi möjligheterna att starta nya. 

5. Marknadsföra kompetensförsörjningsspår i olika forum för att 
synliggöra vilka kompetenser som finns men som idag inte utnyttja på 
arbetsmarknaden. En förhoppning är att detta ska väcka intresse hos 
lokala arbetsgivare och leda till samarbete och samverkan. 

 

Förutsättningar 

För att lyckas behöver resurser avsättas. Kartläggningen kräver resurser under 
kartläggningsfasen. Det blir också viktigt att ha ett tätt samarbete med anställda 
på Arbetsförmedlingen, Samarkand och Arbetsmarknadsenheten som jobbar 
med företagskontakter. Detta för att utnyttja vårt gemensamma nätverk på 
bästa sätt och skapa bra matchningar mellan arbetsgivare och arbetssökande.   

7 Kostnader 
 

Kostnader under perioden 190101–201231 

Personal: 1.2 miljon tkr  
IT telefoni: 30 000kr  
Hyra: 70 000 kr  

Totalt: 1,3 miljoner kr för perioden 190101–201231 
 

Medfinansiering av övriga aktörer sker i form av arbetstid, bil och OH 
kostnader.  
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8 Projektorganisation 
 

Styrgrupp  

Styrgruppsordförande Arbetsmarknadschef Ludvika kommun  

Sektionschef Arbetsförmedlingen (Ludvika) 

Näringslivschef Ludvika Kommun 

Förbundschef FINSAM  

Arbetsgrupp  

Verksamhetsledare Arbetsmarknadsenheten Ludvika kommun  

Strateg Arbetsmarknadsenheten Ludvika kommun 

Samverkanskoordinator Arbetsmarknadsenheten Ludvika kommun   

Företagsrådgivare Arbetsförmedlingen  

9 Tid för projektets genomförande 
 

20190101- 20201231 

10 Underlaget mottaget av 
 

      
Uppdragsgivare 

      
Projektledare 

 


