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Sammanfattning 
 
Denna slutrapport syftar till att ge en översiktlig bild av det arbete som utförts 
inom ramen för projektet Yrkes-sfi i Skåne. Projektet Yrkes-sfi1 i Skåne är ett 
regionalt utvecklingsprojekt som genomfördes under tidsperioden juli 2015 - 
juli 2016 med målet att underlätta etablering av nyanlända flyktingar och 
invandrare och därigenom förkorta individens väg till arbete och 
egenförsörjning. 
 
Det finns en enorm potential i Skånes differentierade befolkning och det är 
därför av stor vikt att tillvarata den kompetens som finns bland nyanlända och 
andra invandrare. Plattformen för Yrkes-sfi i Skåne har visat sig vara ett viktigt 
redskap i arbetet med att aktivera utbildningsanordnare, matcha arbetsgivare 
och deltagare samt ge organisatoriska förutsättningar för ett regionalt 
samarbete. Deltagande organisationer och kommuner i Skåne samt 
Arbetsförmedlingen i Skåne har, under projektperioden, gemensamt tagit fram 
ett flertal utbildningar. 125 deltagare är, i skrivande stund, aktiva inom 
områden såsom restaurang och lärarspår. Utbudet av utbildningar kommer, 
under projektets fortsatta genomförande, att utvecklas kontinuerligt i dialog 
med deltagande kommuner och Arbetsförmedlingen. 
 
Arbetet med implementering av Yrkes-sfi i Skåne fortsätter även under 
resterande del av 2016 och 2017. I skrivande stund har 32 av 33 Skånes 
kommuner valt att finansiera en fortsatt samordning av projektet vilket innebär 
att utvecklingen av samarbetet och projektet fortsätter i nära samverkan med 
Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och 
Kommunförbundet Skåne. Vidare kommer samordningsansvaret för projektet 
överföras från Malmö Stad till Kommunförbundet Skåne. 2 
 
Förslag för arbetet vidare: 

 Ta fram gemensamma kriterier för yrkes-sfi utbildningar 

 Ta fram gemensam ansökan för utbildningar inom plattformen 

 Ta fram ett enhetlig sfi-pris i hela Skåne 

 Säkra resepeng för deltagare 

 Starta fler utbildningar 

 Anordna rekryteringsträffar en månad innan utbildningar avslutas för 
matchning mot arbete 

 Tydliggöra referensgruppens och arbetsgruppens roll 

 Utveckla samarbetet genom att arbeta utifrån inställningen att 
kommunernas olikheter är tillgångar för att nå en större helhet och 
stärka den gemensamma resursen. 

 
 
 
  

                                                 
1 Sfi (svenska för invandrare), utbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer 
med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får man lära sig att utveckla ett funktionellt 

andraspråk. Källa: Utbildning i svenska för invandrare, Kursplan och kommentarer, Skolverket, Förordning (SKOLFS 2012:13) 
2 Se bilaga 2 
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1. Inledning och bakgrund 
Projektet Yrkes-sfi3 i Skåne är ett regionalt utvecklingsprojekt som 
genomfördes under tidsperioden juli 2015 - juli 2016. Projektägare har varit 
Malmö stad som också haft en samordnande roll i projektet. Projektet har 
bedrivits med hjälp av paragraf 37-medel från Länsstyrelsen i Skåne vilka 
framför allt använts till att finansiera en samordnartjänst. En kommunal 
samordnare rekryterades och anställdes av Malmö stad för att koordinera och 
ansvara för genomförandet av projektet i nära dialog med Arbetsförmedlingens 
utsedda samordnare, deltagande kommuner samt övriga involverade aktörer.  
 
Projektet Yrkes-sfi i Skåne bygger på förslagen som presenterades i rapporten 
Regional plattform för yrkes-sfi i Skåne. Förstudien Regional plattform för yrkes-sfi 
i Skåne genomfördes år 2014 av Länsstyrelsen och finansierades av europeiska 
socialfonden (ESF). Förstudien Regional plattform för yrkes-sfi innefattade en 
kunskapsgenomgång och omvärldsanalys som resulterade i förslag på hur en 
regional plattform för yrkes-sfi kunde organiseras och finansieras. Projektet 
lyfte fram fungerande och väl etablerade exempel och kombinationer av sfi och 
yrkesutbildningar, både i Skåne och i övriga Sverige.  
 
Projektet Yrkes-sfi i Skåne har syftat till att, med utgångspunkt i de förslag som 
presenterats i rapporten Regional plattform för yrkes-sfi i Skåne utveckla ”yrkes-sfi i 
Skåne”, implementera en samverkansmodell och en plattform för samarbete 
mellan anordnare av sfi och annan utbildning i Skåne.  Utöver att utveckla en 
konkret organisationsmodell, skulle ett antal pilotutbildningar startas under 
projekttiden. Syftet var att testa den av projektet framtagna modellen för 
regional samverkan. Vidare skulle möjligheten till en gemensam webb-portal 
för ”yrkes-sfi i Skåne” undersökas. 
 

1.1 Mål 
Det övergripande målet för projektet, har varit att underlätta etableringen för 
nyanlända flyktingar och invandrare och förkorta individens väg mot arbete 
och egenförsörjning. Målet med projektet har även varit att skapa en långsiktig 
och hållbar organisation för regional samverkan kring yrkes-sfi, och som ger en 
god tillgång till sfi i kombination med andra utbildningsinsatser oavsett var i 
Skåne de blivande deltagarna bor.  

1.2 Organisation och deltagare  
Vid projektstart var 20 av Skånes 33 kommuner med i projektet. Vid 
projektslut är alla Skånes kommuner med förutom Bromölla. Bromölla har ej 
kunnat skriva på en avsiktsförklaring med anledning av att kommunen ingår i 
ett gymnasieförbund med Sölvesborg/Blekinge. 
 
Vid uppstartsmötet den 24 augusti 2015 fattades beslut om att fastställa en 
organisation för yrkes-sfi plattformen, vilket bland annat innefattade 
tillsättandet av en arbetsgrupp. Deltagande kommuner och 
Arbetsförmedlingen fick i uppdrag att utse representanter till arbetsgruppen. 

                                                 
3 Sfi (svenska för invandrare), utbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer 
med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt 
andraspråk. 
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Fokus för arbetsgruppen var uppstart av ett antal utbildningar för att testa den 
framtagna organisationen. Organisationsmodellen för den regionala 
plattformen för Yrkes-sfi togs fram i nära samverkan med samtliga involverade 
parter. I organisationsmodellen4 inkluderades även struktur för kvalitetssäkring, 
finansiering och marknadsföring. 
 
Ett antal dialogmöten med involverade kommuner, Arbetsförmedlingen, 
utbildningsanordnare och andra relevanta aktörer har genomförts under 
projektperioden i syfte att diskutera den faktiska utformningen av den 
regionala plattformen. 
 
Länsstyrelsen Skåne har varit uppdragsgivare för projektet. Styrgruppen 
har bestått av representanter från Kompetenssamverkan Skåne och 
projektägaren Malmö Stad. Styrgruppen har följt arbetet via kontinuerliga 
möten. Ansvarig samordnare har rapporterat till styrgruppen och har även haft 
ansvar för att avrapportera projektet i form av slutrapport till Länsstyrelsen 
Skåne och projektägaren Malmö Stad. 
 
Projektet har genomförts med hjälp av en projektorganisation bestående av en 
samordnare, styrgrupp5, arbetsgrupp6 och referensgrupp. Styrgruppen har 
träffats nio gånger under projekttiden. Projektet har även haft två andra 
grupper, däribland referensgruppen som bestått av deltagande kommuner, 
Arbetsförmedlingen och styrgruppen. Dessa har träffats sex gånger under 
projekttiden. Arbetsgruppens huvudsakliga roll har varit att bidra med 
synpunkter på utbildningar som planeras starta, att arbeta med 
informationsspridning kring planerade utbildningar samt att samla in frågor 
och synpunkter från respektive organisation. Syftet har framförallt varit att 
utveckla och förbättra samverkan mellan olika aktörer. Arbetsgruppen har 
träffats initialt varje vecka och senare i projekttiden varannan vecka/en gång i 
månaden. Projektet har även upphandlat en extern utvärderare under våren 
2016 som har följt arbetet under den senare delen av genomförandet. En 
slutrapport från utvärderaren  överlämnas till projektägaren samt Länsstyrelsen 
Skåne senast 17 juni 2016. 
 
 

  

                                                 
4 Se bilaga 1 
5 Se bilaga 2 
6 Se bilaga 3 
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2. Respektive organisations roll inom yrkes-sfi 
I detta avsnitt presenteras medverkande aktörer i projektet, deras roller och 
bidrag. 

2.1 Kommunförbundet Skåne 
Kommunförbundet Skåne har, förutom att vara med i styrgruppen och 
referensgruppen, även varit drivande i att starta upp en webbportal för yrkes-
sfi plattformen. Kommunförbundet Skåne får efter nuvarande projektperiod, 
dvs. efter juli 2016, arbetsgivaransvar för projektledaren som ska samordna 
arbetet inom yrkes-sfi med deltagande kommuner.  

2.2 Länsstyrelsen Skåne 
Länsstyrelsen Skåne har haft en central roll i utvecklingen av projektet yrkes-
sfi, både som finansiär samt som aktiv i styrgrupp och referensgrupp. 
Länsstyrelsen Skåne har finansierat projektet under hela projekttiden och 
kommer att gå in med en delfinansiering på c:a 25 % tillsammans med Region 
Skåne av den totala kostnaden för projektledartjänsten framöver.  

2.3 Region Skåne 
Region Skåne är ordförande i kompetenssamverkan Skåne7, och har suttit med 
i projektets styrgrupp samt referensgrupp. Region Skåne kommer, tillsammans 
med Länsstyrelsen Skåne att finansiera ca 25 % av den totala kostnaden 
projektledartjänsten under de kommande två åren. Därutöver har Region 
Skåne tagit fram broschyrer för projektet. 

2.4 Arbetsförmedlingen Skåne 
Arbetsförmedlingen har suttit med i styr-, arbets- och referensgrupp samt har 
avsatt medel för utbildning/arbetsmarknadsutbildning, personalresurser, en 
leverantörsuppföljare med samordnande roll för övriga leverantörsuppföljare 
samt kontaktpersoner kopplade till projektet. Kontaktpersonernas roll har varit 
att sprida informationen om nya utbildningar inom sina enheter i samt fånga 
upp det som behöver tydligöras och utvecklas inom plattformen.  

2.5 Lärosäten Syd 
Lärosäten Syd representerades av Lunds Universitet vars representant varit 
aktiv i arbetsgruppen. Representanten bevakade frågor kring nyanlända 
akademiker och var rådgivande när det avsåg start av nya utbildningar för 
utländska akademiker.  
 

  

                                                 
7 Kompetenssamverkan Skåne (KoSS) bildades 2012 i syfte att säkra denna samverkan, och är 
den arbetsform som Region Skåne valt för regeringsuppdraget från 2010 som innebär att varje 
region och län ska etablera en regional kompetensplattform. KoSS består av en styrgrupp 
respektive arbetsgrupp med representanter från Arbetsförmedlingen, Kommunförbundet 
Skåne, Region Skåne (ordförande), Länsstyrelsen Skåne samt Lärosäten Syd. 
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3. Arbetsmarknadsprognos 
Arbetsförmedlingens rapport8 visar att nära hälften av de 20 yrken som finns 
på Arbetsförmedlingens topplista över högskoleyrken med bäst möjlighet till 
jobb är sjuksköterske- och läraryrken. Den allt större bristen på sjuksköterskor 
och lärare gör att arbetsgivarna breddat sina rekryteringar. Vårdbiträden och 
barnskötare har till exempel fått fler möjligheter till jobb. Årets (2016) 
undersökning visar att socialsekreterarnas möjligheter till jobb förbättrats 
påtagligt, något som bland annat beror på att trycket på olika sociala funktioner 
i samhället ökat som en följd av det ökade antalet asylsökande under det 
senaste året.  

Det innebär att den som söker jobb som lärare, inom omsorgen eller inom 
hälso- och sjukvården har mycket att välja på. Även ingenjörer, 
byggnadsarbetare och IT-specialister finns med på listan över yrken som har 
goda möjligheter till arbete. Samtidigt väntas fortsatt stor konkurrens för den 
som vill ha ett arbete inom området kultur, media och design.  

De nya jobben växer fram över hela landet men storstadsregionerna står 
fortfarande för den tydligaste jobbtillväxten. Totalt sett minskar arbetslösheten 
från 7,5 procent till 6,6 procent under 2016-2017, enligt Arbetsförmedlingens 
prognos.  

Arbetsförmedlingens rapport9 pekar även på vikten av en fullgjord 
gymnasieutbildning. Fullständiga gymnasiebetyg är en förutsättning för att ha 
goda möjligheter till jobb. Rapporten visar att fyra av de yrkesförberedande 
programmen på gymnasiet kommer att ge goda möjligheter till arbete på fem 
och tio års sikt. Det gäller utbildningar inom omvårdnad, bygg och anläggning, 
industri samt inom fordon och transport. 

Nedan följer en förteckning på bristyrken på gymnasialnivå och eftergymnasial 
nivå. 

 
 
 

                                                 
8 Var finns jobben? Bedömning för 2016 och en långsiktig utblick, Arbetsförmedlingen, 3 
februari 2016 
9 ibid 
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Källa: Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 
 

3.1 Mer än varannan arbetslös är utrikesfödd 
Enligt Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden 2015-2017 förväntas 
en kraftig ökning av nyanlända som skriver in sig på Arbetsförmedlingen. 
Detta är kopplad till att ett stort antal nyanlända väntas komma in i 
etableringsuppdraget. Det innebär således att andelen utrikesfödda av de inom 
gruppen arbetslösa ökar från nästan hälften i oktober 2015 till cirka 60 procent 
under 2017. Det är gruppen födda utanför Europa som bedöms svara för den 
största delen av ökningen. 10 
 
Arbetsförmedlingens Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 visar därutöver att 8 100 
arbetslösa hade erhållit uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna. 34 
procent av de nyanlända har en eftergymnasial utbildning. Denna grupp 

                                                 
10 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015–2017, Arbetsförmedlingen hösten 2015 

BRISTYRKEN - GYMNASIENIVÅ

Anläggningsarbetare

Bagare/konditorer

Bil- och lastbilsmekaniker

CNC-operatörer 
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Lackerare
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Civilingenjörer, (bygg, elektronik, elkraft, kemi, maskin, lantmäteri)

Förskollärare
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IT-arkitekter
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Sjuksköterskor (grund- och specialistutbildade)

Socialsekreterare 

Specialpedagoger

Speditörer

Tandsköterskor
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bedöms ha relativt goda chanser att få ett arbete. 42 procent är 
korttidsutbildade, för denna grupp bedöms det saknas meningsfulla verktyg i 
integrationsprocessen, t.ex. grundläggande utbildning och yrkesutbildning. För 
denna grupp kan Yrkes-sfi i Skåne vara det verktyg som efterfrågas. 
 

3.2 Utgångspunkter för genomförande av regional plattform för 
Yrkes-sfi i Skåne 
En behovsanalys har utförts inför starten av varje särskild utbildning i syfte att 
bättre anpassa insatserna till arbetsmarknadens och individens behov. 
Grundläggande för analysen har varit Arbetsförmedlingens prognoser som har 
analyserats i dialog med utbildningsanordnare och Arbetsförmedlingen.  I de 
fall där Arbetsförmedlingen gjort bedömningen att marknaden för specifika 
yrkeskategorier är svag har start av utbildning inom området valts bort till 
förmån för utbildningar med en mer gynnsam arbetsmarknad på kort samt på 
lång sikt.  
 
Arbetsgivare har haft en viktig roll i uppstarten av utbildningar. Projektet har 
engagerat och fört dialog med berörda arbetsgivare för att bättre anpassa 
utbildningsinnehållet och förenkla urvalet av deltagare. Ett konkret exempel är 
att arbetsgivare bjudits in för att delta i informationsmöten och medverka vid 
intervjuer av deltagare. Exempelvis representanter från Burlövs kommun inom 
vård och omsorg. 
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4. Yrkes-sfi i Skåne – struktur och uppbyggnad  
På yrkes-sfi läser nyanlända och invandrare yrkesinriktad sfi och/eller 
yrkesutbildning integrerad med sfi. Yrkes-sfi i Skåne delas upp i tre olika delar 
enligt bilden nedan: 
 

 
 
AUB med sfi är en arbetsmarknadsutbildning som Arbetsförmedlingen ansvarar 
för. Ansvaret för sfi ligger hos en kommun eller en folkhögskola. Allt sker på 
samma plats, oftast hos en anordnare av en yrkesutbildning.  
 
Yrkesvux med sfi är en kommunal yrkesutbildning där kommunen är huvudman. 
Ansvaret för sfi ligger hos en kommun eller en folkhögskola. Även yrkesvux 
med sfi sker på samma plats, d.v.s. hos en anordnare av en yrkesutbildning. 
 
Akademikerspåret är en yrkesinriktad utbildning för sfi-deltagare med högre 
utbildning från hemlandet. En kommun eller folkhögskola ansvarar för 
utbildningen i samarbete med andra aktörer. Syftet med akademikerspåret är 
att tillvarata de erfarenheter som nyanlända har med sig till Sverige så att de 
snabbt kommer ut i arbetslivet. 
 
I alla ovan beskrivna utbildningar kan arbetsplatsförlagd lärande (APL) eller 
auskultation ingå och aktiv matchning sker mot arbete. 
 
Ett utvecklingsområde framöver är att i nära samverkan med 
Arbetsförmedlingen anordna rekryteringsträffar i slutet av varje utbildning. 
Syftet med dessa träffar är att matcha företag och deltagare vilket bedöms 
underlätta individens väg mot självförsörjning.  
 

Yrkes-sfi i Skåne

Yrkesvux med sfi AkademikerspårAUB med sfi
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5. Genomförda och planerade utbildningar under 
projektperioden 

5.1 Genomförda utbildningar  
Ett antal dialogmöten med utbildningsanordnare för kommunal 
yrkesutbildning, Arbetsförmedlingens utbildningsanordnare och 
leverantörsuppföljare samt sfi ägde rum under hösten/vintern 2015. I mitten 
av december togs tre utbildningar fram med start januari/februari 2016. Två av 
dessa är arbetsmarknadsutbildningar upphandlade av Arbetsförmedlingen: 
 

 Restaurangutbildning med sfi 

 Lokalvårdsutbildning med sfi 
 
De två första utbildningarna har ägt rum i samarbete med externa sfi-
anordnare upphandlade av Malmö stad11. De externa anordnarna har ansvarat 
för den teoretiska svenskundervisningen.  
 
Den tredje utbildningen, lärarspåret är en kommunal utbildning som anordnas 
genom Lunds kommun med fokus på läraryrket.   
 
Under våren 2016 anordnades fortsatta dialogmöten och planering av flera 
utbildningar. Följande utbildningar enligt yrkes-sfi modellen är igång, se tabell 
nedan. 
 

AUB med sfi Kvinnor Män Totalt 

Restaurang 
(Malmö) 

9 8 17 

Lokalvård (Malmö) 17 8 25 

Grön sfi (Malmö) 3 13 16 

Totalt 29 29 58 

  

Yrkesvux med sfi Kvinnor Män Totalt 

Köksbiträde 
(Trelleborg) 

6 2 8 

Totalt 6 2 8 

  
 

 
 
 
 
 
 
I skrivande stund är 125 deltagare aktiva i yrkes-sfi utbildningar i Skåne 
anordnade via plattformen, av dessa är 69 kvinnor och 56 män. Även om 
samtliga utbildningar är lokaliserade i sydvästra Skåne är deltagare från hela 
Skåne representerade. Rekryteringen av deltagare från nordvästra Skåne skall i 

                                                 
11 Dessa upphandlade externa sfi-anordnare är Astar på restaurangutbildning och AlphaCE på 
lokalvårdsutbildning. 

Akademikerspår Kvinnor Män Totalt 

Lärarspåret (Lund) 14 8 22 

Sfi för entreprenörer (Malmö) 12 12 24 

Sfi för Ingenjörer och tekniker 
(Lund)  

8 5 13 

Totalt 34 25 59 
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AUB med sfi 

 Maskinförare, start 29 augusti 2016 (Höör) 

 Byggnadsmålare, start 29 augusti 2016 (Malmö) 

 Sfi – Odling & Trädgård, start 19 september 2016 (Åkarp) 

 Träteknik, 19 september 2016 (Osby) 

Yrkesvux med sfi 

 Lagerarbete, start 15 augusti 2016 (Åstorp) 

 Svets och Plåt, start 22 augusti 2016 (Trelleborg) 

 Svensk vårdintroduktion (SVI) start 29 augusti 2016 (Burlöv) 

 Svets och Plåt, start 5 oktober (Landskrona) 

 Bussförare, start 31 oktober 2016 (Sjöbo) 

 Restaurangutbildning, start HT16 (Helsingborg) 
 

  

Akademikerspår 

 Sfi för medicinsk personal (SFIMP), start 8 augusti 2016 
(Trelleborg) 

 Sfi för akademiker (SFIA), start 8 augusti 2016 (Lund) 
 

fortsättningen intensifieras då ambitionen är att kunna nå ut till fler i den delen 
av Skåne.  

5.2 Planerade utbildningar 
Dialogmöten med deltagande kommuner och Arbetsförmedlingen för att 
utveckla och utöka utbudet av utbildningar i Skåne för nyanlända fortsätter 
kontinuerligt. I närtid förväntas följande utbildningar påbörjas: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.3 Webbportal 
Samtliga pågående och kommande utbildningar kommer man kunna läsa mer 
om i projektets särskilda webbportal www.yrkessfiskane.se.  
 
Webbportalen kopplad till projektet lanserades i december 2015. Webbportalen 
innehåller senast nytt inom yrkes-sfi, information om utbildningar, 
kontaktuppgifter till anordnare av utbildning, prislista m.m. Webbportalen har 
kommit till att bli ett stöd för många som jobbar med målgruppen nyanlända 
och andra invandrare med behov av att studera sfi och inte minst 
kombinationsutbildningar, yrkesutbildning med sfi. Detta har framkommit vid 
dialog med deltagare och andra, för utbildningarna relevanta, aktörer i Skåne 
som jag i egenskap av samordnare deltagit i. 

  

http://www.yrkessfiskane.se/
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6. Avslutande reflektioner 
Det finns en enorm potential i Skånes differentierade befolkning och det är 
därför av stor vikt att tillvarata den kompetens som finns bland nyanlända och 
andra invandrare.  Flera prioriterade insatser på nationell och regional nivå 
syftar åt att förenkla nyanländas inträde i arbetsmarknaden. Detta arbete är 
särskilt angeläget med anledning av den senaste tidens flyktingsströmmar. 
Arbetsförmedlingens prognoser visar att de som saknar gymnasial utbildning 
har allra svårast att ta sig in i arbetsmarknaden. Utlandsfödda är 
överrepresenterade i denna kategori.  
 
Plattformen för Yrkes-sfi i Skåne har visat sig vara ett viktigt redskap i arbetet 
med att aktivera utbildningsanordnare, matcha arbetsgivare och deltagare samt 
ge organisatoriska förutsättningar för ett regionalt samarbete. Detta 
framkommer i dialog med kommuner och representanter från 
Arbetsförmedlingen. På spridningskonferensen den 21 april 2016 i Hässleholm 
berättade flera deltagare att de tyckte om den yrkes-sfi utbildning de gick på 
och att de skulle rekommendera utbildningen till sina vänner. Deltagarna la 
särskild stor vikt vid nyttan med att kombinera yrkesutbildning samtidigt som 
sfi-studier. Närvaron har varit god på utbildningarna trots att det för vissa 
deltagare inneburit långa resor. 
 
En utmaning för arbetet framöver är att förbereda och förenkla samarbetet 
mellan olika satsningar inom utbildning, integration och arbetsmarknad. Detta 
för att undvika dubbelarbete och parallella spår i syfte av att minska eventuellt 
resursslöseri och istället uppnå synergieffekter mellan de olika satsningarna.  
Detta arbete försvåras av att det för närvarande råder stor brist på legitimerade 
sfi-lärare. Denna brist innebär att det kommunövergripande samarbetet har en 
än viktigare roll i att ge den individanpassade yrkesutbildningen i kombination 
med svenskundervisning som är nödvändig för att bana väg in i den skånska 
arbetsmarknaden. Genom regional samverkan kan utmaningar tacklas 
tillsammans och effektivare för att frigöra mer resurser. 
 
Sammanfattande punkter kring utmaningar: 

 Att undvika dubbelarbete och parallella spår 

 Brist på legitimerade sfi-lärare 

 Upphandling av utbildningar 

 Säkra finansiering för utbildningar, ersättningen över 
kommungränserna 

 
En Swot-analys presenteras här nedan som identifierar de styrkor, möjligheter, 
svagheter och hot i det fortsatta regionala samarbetet inom Yrkes-sfi i Skåne. 
Swot-analysen är gjort av ansvarig samordnare för projektet. 
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Styrkor 

 Att alla inblandade har olika 

kompetenser och 

kompletterar varandra  

 Att eleverna får både sfi och 

yrkesutbildning samtidigt  

 Att utbildningsutbudet ökar 

  Att utbildningarna är 

individanpassade 

 Att alla inblandade är 

engagerade 

Svagheter 

 brist på legitimerade sfi-lärare 

 Upphandlingsprocessen fördröjer 
utbildningsstart och försvårar 
matchning mellan behov och utbud 
 

Möjligheter  

 Samverkan kan 

förbättras  

 Dubbelarbete och 
parallella spår kan 
minska i ett regionalt 
samarbete 
  

Hot 

 Utan fortsatt samarbete riskerar 

språkinlärningen att påverkas negativt 

 Integration i arbetsmarknaden försvåras  

 Individens tid i arbetslöshet förlängs 
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7. Implementering och det fortsatta arbetet 
Den 21 april 2016 genomfördes en spridningskonferens där projektets resultat 
diskuterades och implementering av den regionala plattformen påbörjades.  
Arbetet med implementering av Yrkes-sfi i Skåne fortsätter även under 
resterande del av 2016 och 2017. I skrivande stund har 32 av 33 Skånes 
kommuner valt att finansiera en fortsatt samordning av projektet vilket innebär 
att utvecklingen av samarbetet och projektet fortsätter i nära samverkan med 
Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och 
Kommunförbundet Skåne.  
 
Vidare kommer samordningsansvaret för projektet överföras från Malmö Stad 
till Kommunförbundet Skåne. 12 
 
Hädanefter skall plattformen utvecklas med en gemensam överenskommelse 
beträffande kriterier för vilka utbildningar som kan godkännas inom 
plattformen samt krav som ställs på utbildningssamordnare, detta i syfte av att 
kvalitetssäkra utbildningarna13. Därutöver är ambitionen att skapa ett 
gemensamt anökningsförfarande för samtliga deltagande kommuner och 
utbildningar.  
 
Nästa steg: 

 Gemensamma tydliga kriterier för yrkes-sfi utbildningar 

 Gemensam ansökan för utbildningar inom plattformen 

 Enhetligt sfi-pris i hela Skåne 

 Säkra resepeng för deltagare 

 Starta fler utbildningar 

 Anordna rekryteringsträffar en månad innan utbildningar avslutas för 
matchning mot arbete 

 Tydliggöra referensgruppens och arbetsgruppens roll 

 Utveckla samarbetet genom att arbeta utifrån inställningen att 
kommunernas olikheter är tillgångar för att nå en större helhet och 
stärka den gemensamma resursen. 

 
 

 
 

  

                                                 
12 Se bilaga 2 
13 Se bilaga 3 
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Bilaga 1 Organisationsbild 
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Bilaga 2 Styrgrupp och arbetsgrupp 
 
Styrgrupp:  

Mirlinda Iberdemaj  Regional samordnare för projektet 

Helena Hölerman  Integrationsutvecklare, Länsstyrelsen Skåne 

Jonas Jonsson  Strateg, Malmö Stad 

Jan-Åke Johansson  Avdelningschef, Kommunförbundet Skåne 

Anders Axelsson  Analytiker, Region Skåne 

Paul Andersson  Verksamhetssamordnare, Arbetsförmedlingen 
Skåne 

  
  
Arbetsgrupp:          

Mirlinda Iberdemaj  Regional samordnare för projektet 

Anya Pålsson  Studie- och yrkesvägledare, Skåne Sydväst 

Bo Stenqvist  Bitr. Rektor, Skåne Sydost 

Katharina Björkman  Bitr. Rektor, Skåne Nordväst 

Maria Kaewsit 
Engkvist  

Studie- och yrkesvägledare, Skåne Nordost 

Leif Möller  Leverantörsuppföljare, Arbetsförmedlingen 
Skåne 

Lena Larsson  Studierektor, Lärosäten Syd 
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Bilaga 3 Avtal avseende finansiering av 
samordnartjänst 
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Bilaga 4 Överenskommelse om kriterier för yrkes-sfi 
utbildningar 
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Bilaga 5 Ansökan till akademikerspår 
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Bilaga 6 Ansökan till AUB/Yrkesvux 
 
 


