
Hur stor är arbetslösheten i Stockholmsregionen? (totalt, angett i procent och antal individer)

Hur många av dessa har en formell utbildning inom vård- och omsorg 

(vårdbiträde/undersköterska/specialistutbildad undersköterska)?

Hur många av dessa (av den totala andelen arbetslösa) skulle ni uppskatta har ett intresse av 

att jobba inom vård- och omsorg?

Vad skulle behövas för att få dessa individer i arbete?

Med anledning av Skolverkets rapport:

Etableringen på arbetsmarknaden och fortsatta studier efter avslutad kommunal 

vuxenutbildning åren 2016–2017

Av samtliga elever som avslutade komvux i svenska för invandrare (sfi) under 2017 

hade totalt 23 procent en etablerad ställning på arbetsmarknaden året närmast efter 

studierna och ytterligare ca 25 procent hade en svag eller osäker ställning. 

Vid uppföljning av dessa elever två år efter studierna hade andelen med en etablerad 

ställning på arbetsmarknaden ökat till 30 procent.

Högst andel som läste vidare i andra former av utbildning återfanns bland dem som 

blivit godkända på kurs 3D.

På vilket sätt speglar sig denna målgrupp i Arbetsförmedlingens 

arbetslöshetsstatistik? 

Hur jobbar Arbetsförmedlingen med denna målgrupp?

https://www.skolverket.se/download/18.22df6cdd172a07d4e64559d/1606489789361/pdf7572.pdf


Skolverkets Rapport 

● Hur stor är arbetslösheten i 
Stockholmsregionen?

● (totalt, angett i procent och antal 
individer) 

● Totalt 142 541 

● 21,2 % av rikets totala siffra 

● Alla individer som är inskrivna 
inkl. de som är i något typ av 
aktivitet/program och 
deltidsarbetslösa



Skolverkets Rapport 

o Hur många av dessa har en 

formell utbildning inom vård-

och omsorg

o (vårdbiträde/undersköterska

o specialistutbildad 

undersköterska)?

● Vårdbiträde 1050 st

● ( helt arbetslösa 281)  

● Steriltekniker/ Undersköterska 35 st

● (helt arbetslösa 6 st ) 

● Undersköterskor totalt 1563 st

● (helt arbetslösa 416) 



Skolverkets Rapport 

● Hur många av dessa 

● (av den totala andelen 
arbetslösa) 

● skulle ni uppskatta har ett 
intresse av att jobba inom vård-
och omsorg? 



Skolverkets Rapport 

● Hur jobbar Arbetsförmedlingen 
med denna målgrupp

● SIUS 

● Arbetspraktik 

● Ysm –Yrkes o studievägledning 

● IPSU – Individuellt studiestöd 

● AUB/ Rekryteringsutbildning 

● Stom- Stöd och matchning 

● Jobbspår med Kommuner/ DUA 

● Reguljära Studier med 
aktivitetsstöd 


