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Sammanfattning
Fokus i uppdraget har varit att utveckla och vidareutveckla metoder
och modeller för att skapa fler enkla jobb och framför allt enklare
vägar till jobb i näringslivet. Arbetet har utgått från företags behov av
kompetens och hur det behovet ska kunna tillgodoses när tillgången
till färdigutbildad och erfaren arbetskraft är liten. Metoderna som
utvecklats innehåller ofta både moment som handlar om att identifiera
reellt kompetensbehov, se över organisation, utveckla introduktion
och handledarskap i företagen. Men också moment som rekrytering,
utbildning och språkutveckling med mera för att matcha
arbetssökande mot efterfrågan.
Det finns i projektens rapporter en stor samsyn kring ett antal
slutsatser som kommer att utgöra underlag för Tillväxtverkets arbete i
det nya uppdraget. Några exempel på det är att insatser för enklare
vagar till jöbb behöver bygga pa könkreta kömpetensförsörjnings-/
rekryteringsbehöv i företag. Satsningar pa branscher med störa
rekryteringsbehöv med matchning- till utbildning öch/eller arbete ar
en framgangsfaktör. Samverkan med det lökala smaskaliga naringslivet
en annan.
Fler enklare arbeten kan skapas öm företagen far stöd i att arbeta med
sin örganisatiön. Manga, sarskilt lite mindre företag, behöver stöd i att
kartlagga sitt reella behöv öch ta fram kömpetenspröfiler söm
mötsvarar det arbete man behöver fa utfört.
Arbetsplatsförlagd eller arbetsplatsnara utbildning öch/eller
yrkesinriktad SFI eller annan sprakutbildning ar framgangsrika
metöder söm kan utvecklas annu mer i samverkan med branscherna.
Vi könstaterar att det behövs ytterligare utvecklingsarbete öch riktade
insatser för att na kvinnör, sarskilt de med utlandsk bakgrund.
Sammantaget har pröjekten lyckats förhallandevis bra da cirka 30% av
deltagarna öch de söm gatt vidare till jöbb, praktik eller studier ar
kvinnör. Men det ar störa skillnader mellan pröjekten öch det ar en
aterkömmande kömmentar fran pröjektagarna att det ar svart att na
den malgruppen.
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Uppdraget

1.1

Bakgrund

Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att främja nya modeller
eller vidareutveckla modeller som syftar till att öka arbetsgivares
benägenhet att anställa nyanlända och personer som varit utan arbete
en längre tid. Svårighet att rekrytera kompetens uppges av många
företag vara ett av de största hindren för tillväxt samtidigt som
arbetslösheten är hög i grupper med svag förankring på
arbetsmarknaden. Genom att främja utvecklingen av
metoder/modeller som utgår från konkreta kompetens/rekryteringsbehov i företag med olika insatser som syftar till att
matcha och förbereda nyanlända och långtidsarbetslösa för de aktuella
jobben kan vägen till jobb förenklas och tiden i arbetslöshet förkortas.
Insatserna kan handla om validering, yrkesinriktad utbildning,
yrkessvenska, information och praktik för att tillägna sig kunskap om
arbetskultur mm. I många fall kan arbetet behöva kompletteras med
insatser som sänker arbetsgivarnas trösklar för anställning av
nyanlända genom stöd till arbetsgivarna i form av utbildning,
handledning eller att någon annan tar arbetsgivarrollen under kortare
eller längre tid (intermediärskap).
1.1.1

Syfte

Att förbättra företags möjligheter till kompetensförsörjning genom att
underlätta rekrytering, anställning och matchning och samtidigt öka
sysselsättningen bland nyanlända och långtidsarbetslösa.

1.1.2

Mål

Att bidra till att utveckla nya och vidareutveckla befintliga modeller
som kan ge företag ökade möjligheter att anställa eller hyra in
arbetskraft med rätt kompetens även till enklare jobb som behöver
utföras under kortare eller längre tid samtidigt som fler får möjlighet
att etablera sig på arbetsmarknaden när insatser utformas utifrån
arbetsgivares behov och individens förutsättningar. Tillväxtverkets
konkreta mål med uppdraget är:




Att fördela medel till projekt som har goda förutsättningar att
utveckla nya metoder/modeller för enklare vägar till jobb och
kompetens.
Att identifiera metoder/modeller som är överförbara och
spridningsbara.
Att fler metoder/modeller än idag används för att underlätta
företagens kompetensförsörjning till exempel genom att
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1.2

underlätta validering/bedömning av kompetens och
färdigheter, sänkta trösklar genom utbildning eller stöd till
arbetsgivaren.
Att vi kan se en ökad benägenhet hos SME att anställa och/eller
hyra in nyanlända och långtidsarbetslösa.
Att metoder/modeller som Tillväxtverket identifierat som
visar resultat kan implementeras i arbetsmarknads- och
näringspolitiken för att ge företag ökade och fler olika
möjligheter att anställa eller hyra in rätt kompetens.
Att vi har och kan förmedla ökad kunskap om vilka incitament
och hinder som har betydelse för att fler företag ska anställa ur
målgrupperna.

Målgrupp för aktiviteterna

Slutliga målgrupper har varit:






Små och medelstora företag med behov att få arbetsuppgifter
utförda som idag inte vågar fatta beslut om att anställa
personer ur målgrupperna. I viss mån även offentligt ägda
företag.
Nyanlända. I första hand personer som har beviljats
uppehållstillstånd på grund av flykting- eller andra skyddsskäl,
som är mottagna i en kommun och som omfattas av lagen om
etableringsinsatser.
Personer som varit utan arbete en längre tid och som är
arbetssökande (inskrivna hos Arbetsförmedlingen) och står till
arbetsmarknadens förfogande eller som genom beslut av
Arbetsförmedlingen eller kommun kan delta i
arbetsförberedande insatser och/eller anställas med
anställningsstöd. I denna grupp har även personer med
funktionsnedsättning och arbetssökande med utländsk
bakgrund ingått.

Projektägare har varit:
Bemanningsföretag, omställningsföretag, kommuner, sociala företag,
branschanknutna organisationer/företag, utbildningsanordnare,
folkbildning, en högskola och en statlig myndighet.

1.3

Metod

Tillväxtverket valde inledningsvis att planera för både utlysning av
projektmedel och upphandling av insatser. I båda fallen öppet för olika
typer av insatser men tanken var att i upphandlingen kunna fokusera
mer på att pröva möjligheten att sänka trösklarna genom att
leverantörerna skulle ta på sig arbetsgivarrollen. För att skaffa oss mer
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kunskap bjöd vi in bemanningsföretag, omställningsaktörer och
sociala företag mfl till en dialog om förutsättningarna. Intresset att
vara med och bidra i utvecklingsarbetet var stort och ett 40-tal aktörer
anslöt till mötet trots kort framförhållning.
Under dialogmötet kunde vi identifiera ett antal frågor som är
väsentliga för genomförande av uppdraget:




Hur beskriva och avgränsa uppdraget så att vi kunde få in flera
olika aktörer med olika metoder/modeller?
Utförares förankring i näringslivet och kunskap om företagens
behov av kompetens och andra insatser.
Utförares tidigare erfarenhet av arbete med målgrupperna,
kunskap om regelverk och kontakt med Arbetsförmedling eller
kommuner.

I planeringsarbetet kom vi fram till att en upphandling inte skulle ge
något mervärde i detta skede. Vi valde att ge sökande en möjlighet att
lämna in en intresseanmälan för att få återkoppling innan ansökan
lämnades in. Vår bedömning är att det höjde kvaliteten i
ansökningarna.
Då uppdragstiden var kort valde vi att ha ansökningstiden öppen
under en längre tid och fattade beslut löpande för att projekten skulle
kunna starta så snabbt som möjligt. När utlysningen stängde hade 88
ansökningar lämnats in.
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2

Slutsatser och rekommendationer

2.1

Slutsatser

2.1.1

Utgå från företagens behov och underlätta anställning









2.1.2


Insatser för enklare vagar till jöbb behöver bygga pa könkreta
kömpetensförsörjnings-/ rekryteringsbehöv i företag.
Satsningar pa branscher med störa rekryteringsbehöv med
matchning- till utbildning öch/eller arbete ar en
framgangsfaktör. Samverkan med det lökala smaskaliga
naringslivet en annan.
Fler enklare arbeten kan skapas öm företagen far stöd i att
arbeta med sin örganisatiön. Manga, sarskilt lite mindre
företag, behöver stöd i att kartlagga sitt reella behöv öch ta
fram kömpetenspröfiler söm mötsvarar det arbete man
behöver fa utfört. Genöm att se över hela eller delar av
örganisatiönen kan man öfta frigöra enklare arbetsuppgifter
till nyanstallningar öch samtidigt ge utvecklingsmöjligheter till
redan anstallda. Sma företag har svart att finansiera detta aven
öm tjansten erbjuds. Men det finns mycket att vinna i
effektivitet öch möjligheter till fler jöbb i lite enklare
arbetsuppgifter.
Arbetet med matchningen underlattas av gedigen kunskap öm
branschen öch de yrken söm ar aktuella kömbinerat med
kulturell kömpetens. Bade arbetsgivare, arbetsplatsen öch den
arbetssökande kan behöva utbildning öch stöd inför, under öch
en tid efter rekryteringen. Förtröende, tillganglighet öch
flexibilitet behövs i cöachningsarbetet. Galler öfta aven öm den
arbetssökande har högre kömpetens öch kömpetens söm
matchar behöven.
Det finns göda skal att pröva metöder för att sanka företagens
risktagande vid anstallning av persöner vars kömpetens ar svar
att bedöma. Det kan handla öm intermediarskap/inhyrning
men öcksa möjlighet att fa ekönömiskt stöd till handledning
eller kömpetensutvecklingsinsatser under till exempel det
första anstallningsaret (kömpetenspeng till företaget).

Kompetensutveckla till arbete i samarbete med företagen
Arbetsplatsförlagd eller arbetsplatsnara utbildning öch/eller
yrkesinriktad SFI eller annan sprakutbildning ar framgangsrika
metöder söm kan utvecklas annu mer i samverkan med
branscherna.
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2.1.3




2.1.4



Utbildningar (körta) direkt inriktade pa ett tydligt
kömpetensbehöv söm utvecklas öch kravstalls i samarbete med
arbetsgivaren leder i hög utstrackning till jöbb.
Otraditiönella öch ”kravlösa” möten mellan arbetsgivare öch
nyanlanda har visat sig kunna ge göda effekter öch leda till
anstallningar.

Viktiga aktörer - samverkan
Framgangsrika aktörer finns bland bemanningsföretagen men
öcksa i bransch-örganisatiöner öch civilsamhallet. Samverkan
mellan flera aktörer ar öfta helt nödvandigt för att fa till en
fungerande kedja fran rekrytering av deltagare till en hallbar
rekrytering.
Kömmunerna har en nyckelröll sarskilt i mindre samhallen öch
för nyanlanda med liten yrkeserfarenhet öch lag utbildning.
Sannölikt behövs mer regiönal samverkan för att de ska kunna
erbjuda mer anpassade insatser.

Utveckla insatser som stärker förutsättningarna för grupper
som vi idag inte når eller som har svårt att ta del av insatser
Manga nyanlanda har aven efter tiden i etablering störa behöv
av kömpletterande stöd för att fa ördning pa sin tillvarö sa pass
att de kan fökusera pa arbete eller utbildning.
Kvinnör ar underrepresenterade i flertalet pröjekt (inte alla),
mer an vad söm ar mötiverat av att andelen man ar fler bland
de nyanlanda. Har behövs sarskilda insatser riktade till
nyanlanda kvinnör men aven till arbetsgivare, aktörer öch
Arbetsförmedlare för att mötivera öch visa pa möjligheterna.

Utvärderarens slutsatser
Den upphandlade utvärderaren kompletterar slutsatserna ovan genom
att konstatera att: ”Ett av de kanske viktigaste resultaten från
programmet Enkla jobb och enklare vägar till jobb är inte
spridningsbara metoder för att människor snabbare ska komma i
arbete.” Snarare menar utvärderaren att det handlar om ett antal mer
begränsade men ändå värdefulla insikter om hur man bedriver
verksamheter för den aktuella målgruppen. Insikterna är:




Kravförflyttningen hos arbetsgivarna möjliggörs genom tillit
och branschkännedom.
Öppenhet hos arbetsgivare möjliggörs genom coachning och
stöd med kulturkompetens
Snabba processer kan ha ett egenvärde
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2.1.5

Värdet av kompetensutvecklingsinsatser varierar mellan
projekten
Konkurrensen om de arbetslösa är ett problem för
trovärdigheten i samhällets insatser

Att mäta projektens resultat och nytta för individ företag och
samhälle

Utvärderingen har visat att det finns stora utmaningar i att i tillräcklig
detalj dokumentera, värdera och sprida de metoder man arbetar med.
Metoderna var i denna första omgång ännu relativt diffusa i hög grad
situationella och resurserna hos aktörerna för att dokumentera och
sprida metoder varierade.
En utmaning är hur man ska skapa det som utvärderarna kallar en
kontrafaktisk situation. Det vill säga, för att tala om en insats effekt så
bör man kunna jämföra resultatet med om vi inte hade genomfört
insatsen. En möjlighet skulle kunna vara att jämföra med resultaten
från Arbetsförmedlingens åtgärd Stöd och matchning eller de mer
nyligen startade insatserna inom Matchning till jobb genom utbildning.
Här mäter Arbetsförmedlingen hur många som har ett arbete ett år
efter avslutad insats och det är ännu för tidigt att skapa en sådan
jämförelse här. Inför ett treårigt fortsatt uppdrag är det dock en
möjlighet.
Samtidigt är det inte bara utfallet i antal personer som får arbete som
är intressant att mäta. Blir det effektivare, snabbare och hållbara
rekryteringar för företagen är ur ett företags- och samhällsekonomiskt
perspektiv minst lika relevant. Hur det ska kunna dokumenteras och
mätas är frågor Tillväxtverket tar med in i ett kommande uppdrag.
2.1.6

Utmaningar och hinder

Samverkan mellan projekten och framför allt Arbetsförmedlingen har
av projekten upplevts som det enskilt störstafaktorn för ett lyckat
genomförande. När projekten har stött på problem på detta område är
det strukturella faktorer som ligger bakom, men här finns också en
olycklig konkurrens om deltagare (arbetslösa), mellan en rad olika
men ändå snarlika åtgärder och insatser både inom ordinarie
verksamheter hos Arbetsförmedlingen och inom olika projekt.
Samtidigt rapporterar många projekt att de haft ett mycket bra
samarbete med de lokala arbetsförmedlingskontoren.
Under hösten upphandlades tjänstedesignbyrån Antrop AB för att
stötta Tillväxtverket i att utarbeta förslag för enklare vägar till jobb
och kompetens i näringslivet inför kommande utlysningar. Arbetet
skulle utgå från kunskap och erfarenheter som kommit fram i projekt
som arbetat med metodutveckling under 2017. Projektägare och andra
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intressenter så som berörda myndigheter och intresseorganisationer s
involverades i arbetet. Uppdraget genomfördes i form av två
workshops med projektägare som valdes ut av Tillväxtverket för att
tillsammans motsvara bredden av projektägare och inriktningar i
projekten. Under dessa två workshops beskrevs ”vägen till jobb för
nyanlända/arbetssökande och vägen till kompetensförsörjning för
företagen”. I varje steg på vägen beskrevs hinder och förslag på
lösningar utarbetades.
I ett tredje steg bearbetades lösningsförslagen av en grupp med
representanter för Arbetsförmedlingen, Svenska ESF-Rådet och
Tillväxtverket. Tyvärr fick vi inte med någon representant för Sveriges
Kommuner och Landsting trots att de var intresserade av att
medverka.
Några av förslagen presenteras under rubriken rekommendationer till
regeringen. Andra kommer att utgöra underlag för genomförande av
uppdraget under perioden 2018-2020.
Nedan finns en översiktsbild av ”vägarna till jöbb öch kömpetens”.
Utmaningar och lösningsförslag presenteras i Bilaga 2.

2.2

Rekommendationer till regeringen

Många av de förslag som kommit fram i samarbetet med projekten, i
deras slutrapporter och i utvärderingen är sådant som vi nu kan ta
vidare och utveckla i det nya uppdraget. Vi väljer därför att bara lyfta
några rekommendationer/förslag där lösningarna kräver
ställningstaganden och/eller beslut som ligger utanför Tillväxtverkets
rådrum och Tillväxtverket tar heller inte ställning till dem.
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-

-

-

-

-

Underlätta deltidsanställningar till exempel genom att göra det
möjligt att kombinera lön och försörjningsstöd under en
period. Då skulle färre tacka nej till jobb av ekonomiska skäl.
Se över möjligheterna för bemanningsföretagen att ta del av
anställningsstöden när det gäller (lågutbildade) nyanlända och
andra grupper med stora svårigheter att etablera sig på
arbetsmarknaden.
Matchning till utbildning bör ge betalt för resultat avsett
utbildningsform om det är en utbildning till eller inom ett yrke
som leder till jobb. Avser Arbetsförmedlingens upphandlade
Stöd och Matchningstjänster.
Samla de myndigheter och aktörer som nyanlända ska ha
kontakt med på en plats (typ medborgarkontor/servicekontor)
med uppdrag att samverka utifrån den nyanländes individuella
behov och minimera antalet olika myndighetskontakter.
Gör enkel svenska till norm. Kommunikation mellan
myndigheter och nyanlända måste vara begriplig. Använd lätt
svenska och ett stödjande bildspråk.
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3

Genomförande – aktiviteter och resultat

3.1

Utlysning och fördelning av projektmedel

Totalt har 41 projekt (av 88 inlämnade) beviljats ett sammanlagt stöd
om 50,7 mkr. Den genomsnittliga projektstorleken är drygt 1,2 mkr.
Ett projekt är väsentligt större än de andra och omfattar 4,5 mkr. Det
näst största projektet är på 2,7 mkr. Det minsta projektet omfattar
knappt 550 tkr.
33 av de 41 projekten har uttryckligen (enligt ansökningar) nyanlända
som enda eller som en av flera målgrupper. Flertalet har framför allt
fokuserat på grupper med låg utbildningsnivå men några projekt har
haft akademiker som målgrupp.

3.2

Resultat

Fokus i uppdraget har varit att utveckla och vidareutveckla metoder
och modeller för att skapa fler enkla jobb och framför allt enklare
vägar till jobb. Samtliga projekt har arbetat med metodutveckling, i de
flesta fall har fokus legat på att vidareutveckla metoder och arbetssätt
som redan prövats i den egna organisationen men som nu anpassats
och utvidgats för att motsvara behov hos företag och helt eller delvis
nya målgrupper.
Samtliga projekt har levererat slutrapporter med beskrivning av den
metod eller modell som man har utvecklat och i många fall också
prövat i samarbete med företag och med deltagare från målgrupperna.
Dessa metoder/modeller kommer att utgöra underlag för kommande
utlysningar och/eller upphandlingar i uppdraget som ska genomföras
2018-2020. Allt kan inte skalas upp eller spridas i stor skala eller i sin
helhet. Detta då en del handlar om metoder som är både situationsoch personberoende i sitt genomförande. I vissa fall finns det delar av
metoder eller arbetssätt som direkt kan överföras till andra utförare,
branscher eller målgrupper. Men framför allt har vi lärt mycket om
vilken typ av insatser som bidrar till ett bättre resultat vilket gör att vi
i nästa skede kommer att kunna rikta våra utlysningar och uppdrag
tydligare än i inledningen av detta uppdrag.
Det handlar då till exempel om metoder som gör det möjligt att:
-

Att identifiera företags/branschers konkreta
kompetensförsörjningsbehov.
Att stötta företag att se möjligheterna i att omstrukturera
arbetet för att frigöra enklare arbetsuppgifter.
Förlägga yrkesutbildning till eller i nära anslutning till
arbetsplatser.
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-

-

Ge yrkesinriktad SFI eller annan språkutbildning på eller i nära
anslutning till arbetsplats eller yrkesutbildning.
Underlätta den första tiden i anställning för både arbetsgivare
och anställda genom utbildning av handledare på
arbetsplatserna.
Att skapa mötesplatser för arbetsgivare med rekryteringsbehov och nyanlända mfl.

Den upphandlade utvärderingen har identifierat framgångsfaktorer
som vi också kommer att få betydelse i utformningen av det nya
uppdraget:





Betydelsen av att utgå från reella rekryteringsbehov hos
företagen
Betydelsen av att etablera en nära, förtroendebaserad och
förutsägbar relation mellan projektet och företagen
Betydelsen av snabbhet gentemot deltagare och företag
Betydelsen av att arbeta med attityder och kultur

Men trots att fokus så tydligt har legat på metodutveckling har
projekten också lett till att totalt 728 personer, huvudsakligen
nyanlända, har fått jobb, praktikplats eller börjat studera. Se nedan.
Inrapporterade kvantitativa resultat:


Deltagare: 1830 varav 608 kvinnor (största gruppen
nyanlända med lägre utbildning)



Till jobb: 494 varav 165 kvinnor (här finns också helt nya jobb)



Till praktik: 146 varav 46 kvinnor



Till studier: 88 varav 34 kvinnor



Startat företag: 1 (man)



Medverkande företag: 1808 st

Dessutom har projekten bland annat producerat:


1 st webbaserad HR-funktion för små företag i framför allt
mode och detaljhandel: www.jobadd.se.



Webbaserade platsförmedlingar på kommunal nivå:
www.platstorget.se.



En app för rekrytering och intervju i realtid med
tolkmöjligheter: www.livejobb.se.



Ett bildbaserat verktyg för självskattning och CV inom
industriyrken: http://s.skill.se.
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En jobbguide till borrningsyrket för nyanlända:
www.sgu.se/geopraktisk.



Ett kursmaterial för inkluderingscoach på företag.



En utbildningsplan för bantekniker (järnvägen) för nyanlända.



Diverse metod- och språkverktyg inom olika yrken.



Metoder för att skapa nya jobb och företag genom
innovationsprocesser med nyanlända.



Ett antal vidareutvecklade/anpassade modeller för:
identifiering av enklare arbetsuppgifter,
kompetenskartläggning, utveckling av kompetens, CV,
arbetsplatsförlagd utbildning/praktik och breddad
rekrytering.



Metodböcker, undervisningsmaterial mm.

3.3

Samverkan med Arbetsförmedlingen och Svenska ESF-Rådet

Tillväxtverket har under hela genomförandet haft en kontinuerlig
dialog med både Arbetsförmedlingen och Svenska ESF-Rådet.
Med Arbetsförmedlingen slöts tidigt ett avtal om samarbete på
nationell nivå som vi bedömer har underlättat samarbetet lokalt för
flera av projektägarna. En återkommande problematik i
genomförandet har varit avgränsningen mellan de av
Arbetsförmedlingen upphandlade insatserna (till exempel Stöd och
Matchning) och de kompletterande insatser som projekten utvecklat.
Vår förhoppning är att erfarenheterna från detta första uppdrag ska ha
gett oss kunskap och insikter som gör det möjligt att formulera tydliga
avgränsningar och fokusera möjligheterna att komplettera och stärka
de insatser som redan erbjuds nyanlända, arbetssökande och företag.
Vi har påbörjat samtal om hur vi ska kunna följa upp projekt med
deltagare som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen.
Samarbetet med Svenska ESF-Rådet har framför allt handlat om att
hålla varandra informerade och utbyta erfarenheter om våra
respektive verksamheter. Inför det nya uppdraget finns ömsesidiga
förhoppningar att också kunna planera så att våra insatser bättre kan
komplettera varandra och underlätta för projektägare att få
långsiktighet och skala upp projektidéer.
3.3.1

Övrig samverkan för nätverk, kunskapsutveckling och
kunskapsspridning

Under 2017 har vi haft begränsade möjligheter till att sprida
erfarenheter och kunskap då resultaten framför allt har uppstått under
senare delen av året och rapporterats förs i januari 2018.
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Projektägarna har bjudits in till två gemensamma träffar som trots att
nätverkande inte varit huvudtema ändå inneburit att flera projekt
identifierat möjligheter till samarbete och även påbörjat detta under
projekttiden.
Vi har valt att bli delaktiga i SNS fleråriga forskningsprojekt om
integration som adresserar såväl arbete som företagande men också
faktorer som språk, boende och hälsa. Tillväxtverket har en plats i
referensgruppen och kommer att både kunna ta del av kunskap som
genereras och i viss mån påverka vilken forskning som initieras.
Tillväxtverket medverkade i Internationella Företagarföreningen, IFS:
konferens om Arbetsmarknad och Företagande för nyanlända i
december 2017. Generaldirektör Gunilla Nordlöf representerade
myndigheten på scen och vi genomförde fyra workshops om
uppdragen Enklare vägar till jobb och kompetens och Främja
nyanländas företagande. Målgruppen för konferensen var framför allt
näringslivs- och arbetsmarknadsansvariga i kommuner.

3.4

Utvärdering av uppdraget

Kontigo AB upphandlades för att genomföra utvärdering hösten 2017
medan flertalet projekt fortfarande pågick. Frågeställningarna som
skulle besvaras var:






3.4.1

Är uppdraget och projekten rätt utformade för att nå
uppdragets syfte och mål på projekt- och uppdragsnivån
Hur ser målgruppernas nytta av projektet ut? Har projektet
skapat jämlika förutsättningar för deltagare med olika kön och
bakgrund?
Hur kan man mäta och redovisa projektens resultat – på
individ? Företags? Och samhällsnivån?
Hur ser möjligheterna att implementera framgångsrika
metoder/modeller i ordinarie verksamhet ut?
Vilka metoder/modeller kan implementeras i arbetsmarknadseller näringspolitiska insatser?
Utformning av uppdragets genomförande och beviljade
projekt.

Genomförandetiden var orealistiskt kort för att utveckla nya eller
vidareutveckla befintliga metoder. Utvärderarens bedömning är dock
att programgenomförandet, givet de tidsmässiga förutsättningarna,
varit ändamålsenligt och effektivt.
Utvärderaren menar vidare att Tillväxtverket har balanserat urvalet
väl med hänsyn till vilka som beviljats projekt. Så kallade
intermediärer har fått en stor tyngd i programmet såsom var tänkt.
Detta är sannolikt också en rimlig avvägning, inte minst mot bakgrund
av möjligheterna att utveckla och sprida metoder på så pass kort tid
som det handlar om.
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Utvärderaren menar att projekten har träffat rätt vad gäller
målgrupperna. I huvudsak vänder man sig till de målgrupper av
individer som framgick i uppdraget och uppdragets bakgrund.
Utvärderaren menar vidare att det hade varit önskvärt om fler projekt
haft som mål att utveckla metoder som syftade till organisatoriska
förändringar vars syfte skulle vara att faktiskt organisera om arbetet
så att fler jobb med lägre kvalifikationskrav skapades. Kunskapen om
hur sådana omorganisationer skulle kunna ske är liten och samtidigt
får vi mot programmets bakgrund bedöma det som att detta är ett
angeläget mål för programmet.
Den samlade analysen visar ändå att det finns goda förutsättningar för
programmet att uppnå resultat som kan föra oss närmare
programmets mål (rapporten lämnad strax innan uppdraget
avslutades)
förväntningar och krav och se kompetensen som något som kan
utvecklas även efter det att anställningen påbörjats.
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Bilaga 1 – Ekonomisk redovisning för uppdraget

Uppdraget har genomförts under perioden 2017-12-10 till och med
2018-02-20. Budgeten har varit 50 miljoner kronor, se i tabellen nedan
hur kostnaderna för genomförandet fördelats.
Vi bedömer att projektet har uppfyllt de finansiella villkoren i
regeringsbeslutet genom följande insatser: Finansiering av 41 projekt,
genomförande av utvärdering (köpt tjänst) och processlett
designarbete för utveckling av förslag till lösningar (köpt tjänst).
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Enklare vägar till jobb
Regeringsbeslut N2016/07521/KSR
Redovisning för uppdragsperiod:2016-12-01-2018-02-20
Resultaträkning, tkr

Arbetsintegrerande sociala företag
Anslag
Summa
Verksamhetskostnader
-Personalkostnader
-Köpta tjänster
-Övriga kostnader
S:a verksamhetskostnader
Transfereringar
Summa utbetalningar
Att återbetala
BUDGET
Utfall mot budget, %
Antal timmar
OH-påslag (250 kr/h)*
Summa inkl OH-påslag

finansiering
Särskilda
medel

SUMMA

50 000
50 000

50 000
50 000

1 521
1 193
93
2 807
44 980
47 787
-2 213
50 000
96%
2 330
582
48 370

1 521
1 193
93
2 807
44 980
47 787
-2 213
50 000
96%
0
582
48 370

*Påslag för gemensamma OH-kostnader
I resultaträkningen ovan sker ett tillägg för gemensamma OH-kostnader, d v s kostnader för den del av
resurserna som avser administration till stöd för kärnverksamheten. Hit räknas verks- eller
myndighetsledning och olika staber, med uppgift att stödja kärnverksamheten, till exempel i fråga om
ekonomi-, personal- och juridiska frågor. (Se ESV 2005:3). Denna kostnad finns inte i redovisningen, utan är
ett pålägg som här gjorts manuellt för att ge en rättvisande bild av kostnaderna.

Nyckeltal
Andel transfereringar/summa utbetalningar

94%

Andel verksamhetskostnader/summa utbetalningar
Personalkostnader/verksamhetskostnader
Köpta tjänster/verksamhetskostnader

6%
54%
43%

Bilaga 2. Enklare vägar till jobb och kompetens en analys av utmaningar
och förslag till lösningar.
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