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DUNA Skellefteå-Norsjö 
    Fördjupad samverkansmodell  
 

Lokala jobbspår  
Ett samverkansprojekt mellan Af och VUX 
Projektet har två lokala jobbspår igång efter ett år i 
genomförandefas, i november 2018. Det ena gäller 
vårdbiträde och det andra arbete i barnomsorg. Båda är 
yrkesutbildningar på gymnasienivå som kombineras med 

SFI-studier. Utbildningen är förlagd på Campus i Skellefteå 
och är ett samarbete mellan VUX och 
utbildningsanordnaren Astar.  
 
Sammanlagt har de båda 
spåren som startade i 
september drygt 40 deltagare 
och projektet kan redan se 
positiva effekter hos 
deltagarna som ökad 
motivation och högre närvaro.                   
 - Längre fram hoppas vi även 

kunna se effekter som att fler 
går ut i arbete eller vidare till 
högre studier, säger Annika 
Nilsson, processledare.  
 

Implementering  
När projekttiden för DUNA Skellefteå-Norsjö löper ut vid 
årsskiftet kommer utveckling av samverkan och lokala 
insatser att fortgå i de ordinarie verksamheterna.  
Under projekttiden har man planerat för att starta fler 
språk/yrkeskombinationer mot andra branscher.  
Om allt faller på plats kan Vuxenutbildningen i Skellefteå 

erbjuda start av industri bas, måltidsbiträde och 
lokalvård i mars 2019. 

- Den största utmaningen i fördjupad samverkan med 
företag är att kunna koppla in arbetsgivare tidigt i 
insatsen. Det är något vi fortfarande försöker utveckla 
bra former för. Vi måste tillsammans i Skellefteå se till att 
vi tar tillvara den värdefulla arbetskraft som finns i 
målgruppen, säger Annika.  

Fördjupad samverkan  
I Sverige har 250 kommuner 
tecknat en överenskommelse om 
fördjupad samverkan med 
företag för att effektivisera 
nyanländas etablering och för att 
möta arbetsmarknadens behov 
av kompetensförsörjning.  
 
Utveckling av fördjupad 
samverkan pågår inom projektet 
DUNA Skellefteå-Norsjö mellan 
VUX i Skellefteå, 
Arbetsförmedlingen och olika 
företag sedan november 2017.  
 
Annika Nilsson, processledare för 
projektet, har studerat hur andra 
kommuner arbetar med 
samverkan:  

- Alla bygger samverkans-
modeller utifrån det som 
fungerar bäst i den egna 
kommunen. Så gör även vi, men 
det är alltid bra att lära sig av 
andras framgångsfaktorer.  

Dessutom har DUA bra 
information och bra support för 
att bygga upp nya 
samverkansmodeller.  
 
Vad arbetsgivaren vill ha  
Arbetsgivare som DUNA för 
diskussioner med uppger ofta att 
språket är viktigt för att en 
person ska kunna få en 
anställning.  

- Det handlar framförallt om 

säkerhetsrisker och för att 

kunna möta kunder i 

serviceyrken. 

  

Annika Nilsson, processledare  
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Utveckling av samverkan 
 - En god samverkan har utvecklats mellan 
kommunen och Arbetsförmedlingen under flera 
år, säger Annika Nilsson.                                    
Sedan senhösten 2017 har samverkan vidare-
utvecklats via samlokalisering på Arbetsförmed-
lingen en dag per vecka, då parterna som berörs 
av arbetet med målgruppen har träffats. Där 
finns möjlighet att med gemensamma krafter 
arbeta med planering av insatser, studiebesök 
och samverkansfrågor. Där sker också arbete på 
individnivå med studie- och finansieringsplaner, 
trepartssamtal, matchning och antagning till 
utbildningsinsatser.  

Kortad etableringstid  
Den samverkansmodell som utvecklas inom 
DUNA Skellefteå-Norsjö syftar till att korta 
nyanländas tid i etableringen till två år innan 
de är i självförsörjning.  
 

Fördjupad samverkan kring nyanlända innebär 

att arbetsgivare med rekryteringsbehov 

involveras tidigt.                                

- Branschernas behov och målgruppens 

förutsättningar styr hur vi formar utbildnings-

insatser i spåren.  

Insatserna sker både inom ramen för kommunal 

vuxenutbildning och i samarbete med externa 

utbildningsanordnare. Arbetsförmedlingen, VUX 

och till viss del arbetsgivaren samverkar 

därefter kring matchning av individer som kan 

bli aktuella i spåren.  

Finansiering av DUNA  
Kommunerna Skellefteå och Norsjö har beviljats 
statsbidrag via Delegationen för unga och 
nyanlända till arbete, DUA, för att utveckla 
samverkansmodeller tillsammans med 
Arbetsförmedlingen.  
 
Projektet DUNA Skellefteå-Norsjö 
medfinansieras av Samordningsförbundet. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Förväntade resultat  
Övergripande projektmål  
• i Skellefteå kommun och 

Norsjö kommun finns en 

välfungerande samverkans-

modell mellan berörda aktörer 

som innebär att nyanlända 

matchas mot arbetsmarknaden 

i samband med uppehålls-

tillståndet och erbjuds 

relevanta och individanpassade 

spår till arbete  

• av målgruppen är 70 procent i 
egen försörjning tre månader 
efter avslutat spår.  
 
Delmål  

• analys av målgruppen är 
genomförd  

• arbetsgivarkontakter är 
upprättade inom tre 
relevanta branscher  

• tre utbildningsspår som 
motsvarar arbetsgivarens 
önskemål är upprättade  

• deltagare är antagna till 
samtliga spår  

• av de antagna deltagarna 
genomför 75 procent spår till 
arbete.  

 

Utbildningsplikt 
Regler och förutsättningar för 
de nyanländas etablering 
förändrades vid årsskiftet 2017-
2018. En utbildningsplikt 
infördes som ställer ytterligare 
krav på nyanlända att etablera 
sig. Den omfattar personer som 
deltar i etableringsuppdraget 
och bedöms vara i behov av 
utbildning för att kunna skaffa 
sig ett arbete.                                    
I februari 2018 tillhörde 268 
personer etableringsuppdraget 
i Skellefteå-Norsjö. 


