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Styrkort  

 

Vision 
 

År 2025 har Bodens kommun genomfört en omställning till en långsiktigt 

hållbar tillväxt ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt hänseende. Boden har 

mer än 30 000 invånare och är en växande kommun med utveckling, 

trygghet och livskvalitet som främsta kännetecken.  

 

Kommunen lägger stor vikt vid dialog, insyn och jämställdhet och vill att 

medborgarna upplever att den kommunala organisationen finns till för dem, 

inte tvärtom. Medborgarna behandlas med respekt och känner trygghet i alla 

skeden av livet. 

 

Kommunen upplevs som attraktiv att komma till och att stanna kvar i. 

Sysselsättningen ökar, med goda arbetsplatser och framgångsrika företag. 

Nya bostäder har byggts för att möta ett ökat behov. Många av de nya 

invånarna är nya svenskar som valt att stanna i Bodens kommun, för att där 

skapa sin framtid och bidra till samhällets utveckling. 

 

Samverkan är ett ledord i Bodens kommun. Samverkan inom kommunen, 

mellan myndigheter, med företag, med föreningar och med enskilda. 

Föreningar, kommun och näringsliv möts på gemensamma arenor och 

samverkar för att tillsammans skapa förutsättningar att genomföra nya 

aktiviteter som är givande för bodensarna och som väcker omvärldens 

intresse för Boden. Detta har skapat en kreativ och utvecklingsvänlig 

atmosfär med ett vitalt kultur- och nöjesliv, med en levande centrumkärna, 

en blomstrande landsbygd och spännande idrottsevenemang. 

 

För att förverkliga kommunens utvecklingsvision sker en kraftsamling inom 

följande fyra områden: 

 Människa och miljö 

 Utbildning och kunskap 

 Näringsliv och arbetsliv 

 Välfärd och hälsa 

För närmare beskrivning av dessa områden hänvisas till utvecklingsplanen. 

I denna plan skiljs på långsiktig ambition och kortsiktigt mätbart mål. Den 

långsiktiga ambitionen kan vara att nå 100 % genomförande, medan de 

kortsiktiga målen ligger på andra nivåer. Detta står inte i motsats till 

vartannat, utan visar på behovet av en långsiktig ansats. Målen ska efterhand 

närma sig ambitionen. 
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Verksamhetsidé 

Kommunens arbetsmarknadsförvaltning har ett samlat ansvar för 

vuxenutbildnings-, integrations- och arbetsmarknadsfrågor som berör 

kommunens invånare. Förvaltningens ansvar inkluderar även det kommunala 

aktivitetsansvaret och feriearbete för ungdomar.  

Arbetsmarknadsförvaltningen är placerad under kommunstyrelsen. 

Utvecklingsområden 

En trivsam växande småstad 

I enlighet med Bodens kommuns vision för 2025 är nya svenskar en stor 

tillgång för kommunen, både kompetens och befolkningsmässig. 

Arbetsmarknadsförvaltningen har en väl utvecklad strategi för att underlätta 

för nya kommunmedborgare att etablera sig i kommunen. Denna strategi 

baseras på tillgång till utbildning, både i svenska som andraspråk men även 

yrkesutbildningar, samt praktiskt stöd för att underlätta vägen till egen 

försörjning. 

 

Arbetsmarknadsförvaltningen har även en välplanerad strategi för att 

underlätta för funktionshindrade att ta sig in på arbetsmarknaden då 

kommunen ser dessa medborgare som en stor tillgång. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 2016 Mål 2017 Mål 2018 

Arbetslöshet unga, andel öppen 4,4 4,8 4,0 

SFI-studier, andel som har möjlighet att påbörja inom 3 månader 100 100 100 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Strukturerad samverkan med Arbetsförmedlingen Thomas Reinholdt 2018-01-01 2018-12-31 Ej påbörjad 

Individuell kartläggning inför planerad start vid sfi Thomas Reinholdt 2018-01-01 2018-12-31 Ej påbörjad 

 

Barnvänliga Boden 

Bodens kommuns vision trycker på att medborgarna ska behandlas med 

respekt och att medborgarna ska känna trygghet i alla skeden av livet. 

Ungdomar, 16-20 år, som väljer att inte påbörja eller avbryta sina 

gymnasiestudier faller enligt lag under det kommunala aktivitetsansvaret 

(KAA) och ska av hemkommunen erbjudas individuellt anpassade insatser.  

 

Ett av Arbetsmarknadsförvaltningens mål är att dessa ungdomar ska få 

snabba evidensbaserade insatser som baseras på individens önskemål och 

behov. Syftet med dessa insatser är att skapa motivation för fortsatta studier. 

Målindikatorn "okänd åtgärd" betyder att antalet ungdomar som faller under 

det kommunala aktivitetsansvaret där kommunen inte har kännedom om 

ungdomarnas sysselsättning ska vara 0. 
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Alla barn skall beredas möjligheten att ta del av det svenska samhällets 

fritid- och kulturliv, föreningsliv. Eftersom pojkar hittills till större del tagit 

del av idrottsaktiviteter ska särskilt flickor beredas möjligheten att ta del av 

idrottslivet i Boden. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 2016 Mål 2017 Mål 2018 

Ungdomar i okänd åtgärd, antal 6 0 0 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Uppsökande verksamhet via förvaltningens 
handläggare 

Thomas 
Reinholdt 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

 

Boden en plats för företagsamma 

För att stärka våra nyanländas möjlighet till eget företagande skall vi vara en 

länk mellan de nyanlända och organisationer som arbetar med 

nyföretagande. 

 

Sociala företag syftar till att underlätta för personer i långtidsarbetslöshet, 

långtidssjukskrivning eller funktionsnedsatta att skapa meningsfull 

sysselsättning. Arbetsmarknadsförvaltningen verkar aktivt för att underlätta 

etableringen av dessa företag. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 2016 Mål 2017 Mål 2018 

Nystartade sociala företag, antal 0 1 2 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Samverkan med Coompanion Thomas Reinholdt 2018-01-01 2018-12-31 Ej påbörjad 

Deltagande i SKL:s nätverk för IOP Thomas Reinholdt 2018-01-01 2018-12-31 Ej påbörjad 

 

Integration som tillgång 

Kommunen har ett ansvar för att aktivt arbeta för att ge nyanlända utbildning 

och kunskaper för att snabbt kunna etablera sig i samhället och få egen 

försörjning. Vuxenutbildningen ska genom kartläggning av nyanländas 

kompetenser vara behjälplig med detta. 

 

En satsning behöver göras för att öka möjligheten till integration för både 

kvinnor och män. Kvinnorna bär ofta huvudansvaret för omvårdnad av barn 

och hem vilket innebär en risk för utanförskap. Detta kan undvikas genom 

att aktivt arbeta för att få in kvinnor i olika projekt. Främja integrationen i 

samarbete med andra aktörer i samhället. Antal deltagare som ingår i 

integrationsprojekt ska öka samhörigheten med lokalsamhället. 
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Som en förberedelse under asyltiden har projektet Klondyke och samverkan 

med BBK fotboll samt Boden United en viktig roll som en väg in i 

föreningslivet och lokalsamhället. 

 

Målet är att fler personer i kommunen ska komma ut i arbetslivet. För att 

möta behovet av arbetskraft samt ta vara på den kompetens som många av 

våra nyanlända har så behöver lärcentrum marknadsföra möjligheter till att 

starta uppdragsutbildningar. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 2016 Mål 2017 Mål 2018 

SFI yrkesinriktad, andel elever  10 20 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Utveckla yrkesinriktad sfi-utbildning Thomas Reinholdt 2018-01-01 2018-12-31 Ej påbörjad 

 

Här talar vi med medborgarna, inte till dem 

Arbetsmarknadsförvaltningen ska delta i mässor och andra forum för ökad 

dialog med kommunmedborgare som har svårigheter att etablera sig på 

arbetsmarknaden; nyanlända invandrare, ungdomar, funktionsnedsatta eller 

personer med annan problematik som försvårar att få arbete.   

 

Arbetssätt och särskilda insatser ska utvecklas för att svara mot individens 

behov och möjliggöra matchning mot vidare studier och/eller arbete. 

För att skapa möjlighet till praktik, även i kombination med studier eller 

anställ-ning måste samverkan med de privata näringslivet utvecklas.  

 

Målindikator 

Titel Utfall 2016 Mål 2017 Mål 2018 

Medverkan vid mässor/arrangemang, antal 4 5 6 

Genomförda företagsbesök, antal 15 17 18 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Årsplan upprättas avseende deltagande i 
mässor/arrangemang 

Thomas 
Reinholdt 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Årsplan för företagsbesök upprättas Thomas 
Reinholdt 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

 

Alla är värdefulla i Boden 

Arbetsmarknadsförvaltningen anser att jämställdhetsintegrering som metod 

ska vara en naturlig del i verksamheten. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 2016 Mål 2017 Mål 2018 

Jämställdhetsintegrerade verksamheter, andel   60 
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Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Analys av befintliga verksamheter Thomas Reinholdt 2018-01-01 2018-12-31 Ej påbörjad 

 

Kontinuerlig verksamhetsutveckling 

Arbetsmarknadsförvaltningen sätter igång verksamheten med ambitionen att 

jobba med ständiga förbättringar av de verksamhetsprocesser som 

förvaltningen ansvarar för. Ett led i detta arbete är att arbeta med 

BodenRaketen (Lean). Alla arbetsplatser på Arbetsmarknadsförvaltningen 

ska arbeta enligt Bodenraketen.  

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Kvalitetsledningssystemet, fortsatt implementering Thomas 
Reinholdt 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Förbättringsarbete  på dagordning vid APT, alla nivåer i 
förvaltningen 

Thomas 
Reinholdt 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

 

Vi arbetar tillsammans 

Arbetsmarknadsförvaltningen vill utveckla samverkan både internt inom 

kommunen men också externt. Förvaltningen kommer att verka för att lokala 

samverkansöverenskommelser med andra myndigheter upprättas. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 2016 Mål 2017 Mål 2018 

Samverkansöverenskommelser, antal 3 5 6 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Årsplan för möten med externa samverkanspartners 
upprättas, följs upp och utvärderas 

Thomas 
Reinholdt 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

 

Vi lyfter fram värdet av offentligt finansierad verksamhet 

Arbetsmarknadsförvaltningen bidrar aktivt för att underlätta det kommande 

personalbehovet i kommunen genom att erbjuda individuellt formade 

praktikplatser av hög kvalité med handledare inom de kommunala 

verksamheterna. Vi arbetar även aktivt med att skapa ett brett kontaktnät 

med övriga förvaltningar samt det lokala näringslivet. Vidare erbjuder  

 

Arbetsmarknadsförvaltningen yrkesutbildningar via vuxenutbildningen som i 

sin tur bidrar till att nyanställd personal har rätt kompetens. 

Förvaltningen bidrar även till framtida personalförsörjning genom att ta vara 

på både den teoretiska och reella kompetens som finns hos nya 

kommunmedborgare genom att underlätta validering av utländsk kompetens. 
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Arbetsmarknadsförvaltningen deltar i marknadsföringsarbetet genom att 

delta och anordna evenemang samt bidra med aktuell och substantiell 

information om arbetsmarknads- och vuxenutbildnings utbudet i Bodens 

kommun. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 2016 Mål 2017 Mål 2018 

Praktikplatser för arbetssökande, antal  50 50 

Praktikplatser för arbetssökande, andel som övergått till anställning  15 20 

Sysselsatta personer enl SoL/LSS, andel med företagsplacering  15 20 

 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Marknadsföringsaktiviteter för att attrahera praktikanter till 
kommunens verksamheter 

Thomas 
Reinholdt 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Upprätta långsiktiga avtal med praktikanordnare Thomas 
Reinholdt 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Uppföljning antal personer med 
sysselsättningsbeslut vidare till lönearbete eller studier 

Thomas 
Reinholdt 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

 

Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Arbetsmarknadsförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare med hållbar 

personalpolitik Förvaltningen ska förverkliga avsikterna som uttrycks i HR-

visionen. 

 

Förvaltningen strävar efter att ha kompetenta medarbetare. Alla medarbetare 

ska ges möjlighet till lärande och utveckling. Kompetensutveckling ska ges 

genom olika former av lärande och aktiviteter och alla medarbetare har en 

personlig kompetensutvecklingsplan. 

 

En del av arbetsmiljöarbetet är att medarbetarna ska ges förutsättningar att ta 

ansvar för sin egen friskvård och hälsa. Förvaltningens skyddskommitté 

sammanträder regelbundet och genomför arbetsmiljöronder. 

 

En god arbetsmiljö är den miljö där vi kan känna arbetsglädje och där 

samtliga medarbetares resurser tas tillvara och utvecklas. Medarbetarna ska 

ha inflytande och kunna påverka sin arbetssituation. Arbetsbelastning och 

arbetstakt ska vara bra och arbetet med att organisera och planera arbetet så 

att övertid undviks, fortsätter 

 

Målindikator 

Titel Utfall 2016 Mål 2017 Mål 2018 

Medarbetarnas betyg för hälsa (skala 1-8)  6,2 6,5 

Medarbetarnas betyg för möjlighet till lärande och utveckling, (skala 1-8)  6,2 6,5 

Medarbetarnas betyg för arbetsbelastning och arbetstakt (skala 1-8)  6,3 6,5 

Medarbetarnas betyg för inflytande och påverkansmöjligheter (skala 1-8)  6,3 6,5 

Medarbetarnas betyg för ledarskapet (skala 1-8)  6,1 6,2 
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Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Intern kommunikationsstrategi upprättas Thomas 
Reinholdt 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Kompetensutvecklingsplan för medarbetare upprättas av 
ansvarig chef 

Thomas 
Reinholdt 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

 

En kommun med långsiktigt stabil ekonomi 

För att säkerställa den framtida välfärden och en positiv utveckling i Bodens 

kommun krävs en hållbar ekonomisk utveckling. Förvaltningen ska arbeta 

aktivt för att säkerställa en ekonomi i balans. 

 

Förvaltningen ska arbeta aktivt för att öka den externa finansieringen 

kopplade till olika arbetsmarknadsprojekt. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 2016 Mål 2017 Mål 2018 

Budgetavvikelse nämnder är minst, % 11,0 0,0 0,0 

Extern finansiering, antal beviljade ansökningar 3 2 4 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Kontinuerlig uppföljning av ekonomiskt utfall, vidta 
åtgärder om så krävs 

Thomas 
Reinholdt 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Bevaka möjligheter till extern finansiering för 
förvaltningens delverksamheter 

Thomas 
Reinholdt 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

 

Uppdrag 

Nya uppdrag i strategisk plan 

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 

Samtliga förvaltningar får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att 

säkerställa att alla verksamheter är jämställdhetsintegrerade år 2020 i 

enlighet med riktlinje för ett jämställt Boden. Handlingsplanen redovisas i 

delårsbokslutet efter augusti 2018. 
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Budget 

Drift 

Bokslut Prognos

2016 2017 2018 2019 2020

Intäkter 25 883 20 512 21 433 21 008 20 856

Kostnader 79 791 91 570 79 595 79 296 79 265

Ej fördelat spar/reducerad kostnad 426 639

Nettokostnader 53 907 71 058 58 162 57 862 57 770

Tilldelad ram 60 556 75 950 58 162 57 862 57 770

Resultat 6 648 4 892 0 0 0

Specifikation av nettokostnader

Förvaltningsövergripande vht 10 980 18 030 19 289 19 266 19 209

Integration/flyktingmottagning 3 757 16 043 0 0 0

Arbete och Sysselsättning 26 353 23 372 22 635 22 726 22 839

Lärcentrum/vuxenutbildning 12 818 13 613 16 238 16 296 16 361

Ej fördelat spar -426 -639

Summa (tkr) 53 907 71 058 58 162 57 862 57 770

varav tillfälligt flyktingstöd 5 093 14 500 0 0 0

Budget/plan

I likhet med tidigare år finns ingen budget för löneökningar i budgetramarna. 

Budget för löneökningar tilldelas nämnder och styrelser utifrån faktiskt utfall 

efter avslutad lönerevision. 

Budget avseende intäkter har uppräknats enligt prisantagande i strategisk 

plan endast för delverksamheten Arbete och Sysselsättning. 

Schablonersättning via Migrationsverket bedöms minska under perioden 

med anledning av minskning av nyanlända. Statsbidrag för yrkesvuxen-

utbildning är budgeterat lika nivå för åren 2018-2020. Volymen statsbidrag 

för yrkesvuxenutbildning är dock osäker i och med nytt regelverk från 2017. 

Ett villkor för statsbidrag till yrkesutbildning är att samverkande kommuner 

själva sammantaget ska producera motsvarande årsstudieplatser 

yrkesutbildning som för den volym utbildning man sökt statsbidrag till. 

Organisatoriska förändringar har genomförts innebärande att kostnader för 

arbetsmarknadsåtgärder  redovisas  på olika delverksamheter 2016 och 2017,  

under  Arbete och sysselsättning respektive förvaltningsövergripande 

verksamhet. 

 ESF-projektet Öppet Torg har nollbudgeterats.  Egen finansiering i projektet 

avser aktivitetsersättning eller försörjningsstöd för personer som anvisats 

deltagande i projektet via Arbetsförmedlingen eller Socialförvaltningen.  

Upparbetade kostnader i projektet ska täckas via bidrag som rekvireras via 

Europeiska socialfonden. 

Integration/flyktingmottagning är nollbudgeterad, drygt 2,4 mkr i kostnader 

och lika mycket i intäkter är budgeterat. 
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Planerade förändringar 

2018 2019 2020

Inrättande av Jobbspår 1 000 1 000 1 000

Personalanpassningar

Avveckling 1,0 verksamhetsutvecklare vakant tjänst -665 -665 -665

Avveckling 1,0 arbetsmarknadskonsulent vakant tjänst -530 -530 -530

Lärcentrum personalförändringar 1 615 1 130 160

Förvaltningsövergripande 1,0 administratör 500 500 500

Minskad budget arbetsmarknadsåtgärder -1 600 -1 600 -1 600

Övriga budgetjusteringar, intäkter/kostnader alla vhter -320 165 1 135

Summa (tkr) 0 0 0

Budget/plan

                

Jobbspår 

Arbetsmarknadsförvaltningen har tillförts 1,0 mkr för inrättande av s k 

jobbspår. Hur tilldelade medel kommer att nyttjas, egen personal eller köp av 

tjänster är inte klart förrän former för jobbspåren fastställts.  

 
Personalanpassningar  

En befintlig tjänst som administratör som finansierats via tillfälliga 

flyktingstödet budgeteras och vakanta tjänster som arbetsmarknadskonsulent 

respektive verksamhetsutvecklare avvecklas. 

Lärcentrums personalanpassningar innebär en nettoutökning med 3,0 

årsarbetare  2018 jämfört med 2017 års budget ( 4,5 årsarbetare som 

finansierats via flyktingstödet bibehålls medan avveckling sker av 1,0 

skollagsanställd samt 0,5 åa Sv/eng lärare). Ytterligare anpassningar av 

personaltätheten  sker med 1,0 skollagsanställd per år 2019 respektive 2020 

baserat på antagande om minskat flyktingmottagande. 
 
Arbetsmarknadsåtgärder 
Förvaltningens budget för arbetsmarknadsåtgärder kommer efter minskning 

med 1,6 mkr att uppgå till 2,8 mkr.  Budgetjusteringen bedöms möjlig 

utifrån förändrade villkor för lönebidragsanställningar samt införande av 

extratjänster. 
 
Ofinansierad verksamhet 

Förvaltningens sparåtaganden för 2019-2020 är inte fördelat på verksamhet. 

Utöver sparåtagandet måste beaktas  att tjänster som finansieras delvis eller 

helt via ESF-projektet (controller, handläggare, arbetsmarknadskonsulent) ej 

är finansierade efter 2019 i och med projektavslut.  Ett första steg blir att se 

över möjlighet att öka externa intäkter innan beslut om eventuellt andra 

åtgärder. 
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Investeringar 

Bokslut Prognos

2016 2017 2018 2019 2020

Inkomster 0 0 0 0 0

Utgifter 0 560 200 200 200

Nettoinvesteringar 0 560 200 200 200

Specifikation per område

Projekt 1472001 Lärmiljörer vuxenutbildning 0 150

Projekt 1691003 Utrustning Jobbcenter 0 236

Projekt 1513001 Tvättservice inventarier 0 74 60 60 60

Projekt 1513002 Tvättservice ombyggnation 0 0

Projekt 1691001 Utbytesinvesteringar AMF 0 100 140 140 140

Summa (tkr)* 0 560 200 200 200

varav nyinvesteringar 0 386 0 0 0

*Budget/plan 2018-2020 innehåller inga nyinvesteringar

Budget/plan

 

Planerade förändringar 

Reinvesteringar inom tvättservice och övriga Arbetsmarknadsförvaltningen 

är budgeterade till 200 tkr per för perioden. 
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Serviceförklaringar 

Kommungemensamma 

Kommunmedborgare samt kunder och brukare av kommunal service kan av 

kommunen förvänta sig: 

 ett trevligt och serviceinriktat bemötande. 

 en snabb och korrekt handläggning. 

 vid telefonkontakt eller besök få kontakt med någon på den enhet 

som söks alternativt få lämna meddelande. 

 telefonsvar av medborgarservice inom fyra signaler. 

 begärd enstaka offentlig handling erhålls samma arbetsdag som 

begäran framställs. 

 att den information som lämnas skriftligt eller på kommunens 

webbplats är enkel och lätt att förstå. 

Integration 

 Du får hjälp med ansökan till förskola, skola, vuxenstudier  

 Du får hjälp och stöd i kontakten med andra myndigheter 

 Du har rätt till tolk på ditt modermål eller annat språk utifrån 

önskemål 

 Ditt ärende dokumenteras enligt gällande bestämmelser och 

behandlas med sekretess 

Personer med funktionsnedsättning 

Daglig verksamhet/sysselsättning 

 Du erbjuds meningsfull sysselsättning och stöd för att kunna delta i 

det aktiviteter som daglig verksamhet erbjuder. 

 Du har möjlighet att påverka innehållet i din dagliga verksamhet, 

bland annat genom arbetsplatsträffar som genomförs fyra gånger per 

år. 

 Den genomförande-/arbetsplan som upprättats tillsammans med dig 

följs upp senast tre månader efter att du påbörjat din sysselsättning. 

 Vi samverkar med myndigheter, närstående eller för dig andra viktiga 

personer utifrån dina önskemål och behov. 

 

Socialt stöd 

Arbete 

 Du  får stöd och coachning  för att hitta vägar mot studier och arbete 

utifrån dina önskemål och behov. 
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 Vi samverkar med andra förvaltningar, myndigheter eller andra för 

dig viktiga personer utifrån dina önskemål och behov.  

 Praktik i  kommunen ger inblick i olika branscher och yrkesroller  

och kan ge dig erfarenheter  av värde inför fortsatt studier och 

framtida yrkesval. 

 Du får en bra introduktion på den arbetsplatsen du ska praktisera. 

 Vid praktik i kommunen får du ta del i olika föreläsningar, 

informationsträffar och hälsobefrämjande insatser. 

 

Vuxenutbildning 

 Vid behov kan du få får extra stöd i dina studier. 

 Det är högst en månads väntetid från ansökningsdatum till start av 

studier. 

 Du har möjlighet till individuellt anpassade studier, dag- eller 

kvällstid, lärarledd utbildning på plats eller i form av distansstudier. 

 


