Bilaga 4 befintlig verksamhet
Verksamhet inom kommunens Kunskapsförvaltning
Kunskapsförvaltningen har enligt skollagen uppdrag att erbjuda förskola till barn och
gymnasium till unga. Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt i
grundskola/grundsärskola. Det är den kommun där eleven är folkbokförd som ansvarar
för att eleven fullgör sin skolplikt.
Kunskapsförvaltningen ska erbjuda förskola till barn från ett års ålder när föräldrar
arbetar eller studerar eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation
i övrigt. Nyanlända barn med PUT har rätt till plats på förskola på samma villkor som
övriga barn. Asylsökande har endast rätt till allmän förskola (15h/vecka). Deltagare med
etableringsinsatser är likställda med arbetande och studerande. När vårdnadshavare
har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda
barnet förskola inom fyra månader.
Kunskapsförvaltningens process

Kunskapsförvaltningens process för att säkerställa att lagens krav uppfylls ser ut enligt
följande i de olika skolformerna:
Information från Migrationsverket om nyanlända asylsökande barn och ungdomar
inkommer till huvudmannen/Kunskapsförvaltningen.
I förskolan erbjuds barnet plats i ordinarie undervisning inom fyra månader från
ansökningsdagen.
I grundskolan skolplaceras eleven, inom en månad, i samråd med berörd rektor.
I gymnasieskolan sker inskrivning kontinuerligt. Ansökan till gymnasiet sker via
antagningsansvarig på gymnasieskolan.
Gymnasieskolan har en praktiksamordnare som delas med Arbetslivsförvaltningen.
Skollagen 2010:1008, Förskola 8 kap § 3-7, Grundskola och grundsärskola 7 kap § 2-3,
Gymnasium 1994:137 § 1

Verksamhet inom Arbetslivsförvaltningen
Integrationsenheten
Nyanlända invandrare som omfattas av lagen (2010:197) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare gäller från och med den 1
december 2010. Lagen omfattar nyanlända i arbetsför ålder ( 20-64 år) samt
nyanlända i åldern 18-19 år utan föräldrar i Sverige med uppehållstillstånd
som flyktingar eller skyddsbehövande. Den nya lagen omfattar även anhöriga,
i samma ålder, som ansökt om uppehållstillstånd inom två år från att personen
som han eller hon har anknytning till togs emot i en kommun.
Praktisk hjälp vid mottagning/inflyttning
Integrationsenheten hjälper till med anmälan och registreringar till div olika
myndigheter och kommunala enheter.
Försörjningsstöd
Utredningar, biståndsbedömningar och utbetalningar av försörjningsstöd
under en begränsad period ca 2 – 4 månader/hushåll, därefter är hushållen
självförsörjande med etableringsersättning och övriga bidrag från
försäkringskassa.
Ett uppdrag på delegation från IFO ( Individ och familjeomsorgen Sandvikens
Kommun)
Språkstöd/tolkningar och översättningar
Tolkuppdrag åt kommunens förvaltningar främst IFO och
Kunskapsförvaltningen. Akuta tolkningar åt Arbetsförmedlingen.
Översättningar kommunens förvaltningar. Integrationsenheten fungerar som
ett medborgarkontor för utrikes födda medborgare i Sandviken dit man kan
vända sig med olika frågor /funderingar för att få hjälp.
De språk som de själva klarar är: Arabiska, tigrinja, saho, tigre, ahmariska,
affar, somaliska, kurmanji, sorani, farsi, dari, ryska, hindi, urdu och engelska.
Praktikanskaffning
Integrationsenheten anordnar/förmedlar arbetspraktik till nyanlända i
etableringsreformen samt vissa andra utrikes födda i samarbete med
Arbetsförmedlingen. Målgruppen nyanlända erbjuds praktik både inom det
privata näringslivet, offentliga sektorn samt inom föreningslivet.
Visstidsanställning/timanställning med nystartsjobbersättning
I samarbete med Arbetsförmedlingen förmedlar Integrationsenheten arbeten
där nyanlända erbjuds visstidsanställningar både inom det privata
näringslivet och inom offentliga sektorn. Integrationsenheten ansvarar även
för fyra egna arbetslag inom sektorn skog och park.
Integrationsenheten samarbetar med ett antal idrottsföreningar för att
påskynda integrationen. Integrationsenheten förmedlar även instegsjobb och
extratjänstanställningar. För deltagarna i extratjänster samt arbetslagen
erbjuds även studie- och arbetsmarknadsmatchning.

LOK-center
Första Steget
Första Steget har 4 huvudsakliga inriktningar:





Feriepraktik för gymnasieungdomar samt några i kategorin UVAS
(unga som varken arbetar eller studerar)
Arbete med gymnasieskolan med elever som riskerar avhopp
Ung i Sandviken (ungdomar som saknar sysselsättning och är mellan
15-24 år)
KAA (Kommunens aktivitetsansvar, ska erbjuda aktiviteter till unga
mellan 16-19 år

Feriepraktik
Genom feriepraktikdelen, så kommer ca 130 ungdomar under sommaren
2018 att få sin egen erfarenhet ifrån arbetsmarknaden (privata och offentliga)
eller prova på att driva eget företag. Ungdomarna har redan före, innan de får
komma ut på feriepraktik, fått en kortare information om den lokala
arbetsmarknaden och fått prova på att skriva personligt brev och
göra/uppdatera sin CV och genomgå en anställningsintervju, då de sökt
feriepraktik genom projektet. Allt för att förbereda ungdomarna på bästa sätt,
när de själva ska söka ”riktiga” jobb, då de gått ut gymnasieskolan.
Arbetsområden är: handel, vård, entreprenörskap, utomhusarbete, lager,
kultur. Introduktionsprogrammens språkinriktning har elever som får
feriepraktik.
Traineejobb/Introduktionsjobb
Traineejobben (undersköterska) kommer finnas kvar under 2018, men det kommer att
avvecklas och ersättas med ”Introduktionsjobb”. Introduktionsjobben ersätter dagens;
särskilt anställningsstöd, förstärkt särskilt anställningsstöd, de båda traineejobben och
instegsjobb. Introduktionsjobb ska kunna kombineras flexibelt med utbildning, både för
att stärka den enskilda liksom för att möta kompetensbehov hos arbetsgivare. En sådan
kombination ska utgå från individens behov och inte vara ett absolut krav som i dagens
traineejobb och instegsjobb.
Arbetsmarknadscentrum (AMC)
Arbetsmarknadscentrum (AMC) arbetar med arbetsmarknadsfrågor i
kommunen, en bred verksamhet med insatser för ungdomar,
långtidsarbetslösa, funktionshindrade och sjukskrivna arbetslösa.
Arbetsmarknadscentrums verksamhet inriktar sig på att tillhandahålla platser
för praktik, anställningar med bidrag och arbetsträning för individer som är
arbetssökande eller uppbär försörjningsstöd så att dessa får möjlighet att
skaffa sig dagliga rutiner och arbetslivserfarenhet och därigenom en möjlighet
att ta sig ut i studier eller reguljärt arbete.
Verksamheten bedrivs via egna arbetslag inom varierande yrkesområden så
som byggnads- och snickeri, park- och skogsarbete, social omsorg, handel,
återvinning och sömnad.
Målsättningen med verksamheten är att genom riktade och personligt
anpassade aktiviteter ge deltagarna möjligheter till individuell utveckling, för
att stärka deras ställning på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadscentrum
samarbetar med Arbetsförmedlingen (AF), Försäkringskassan (FK), Individ-

och familjeomsorgen (IFO), Aktivitetscentrum för unga (ACU),
Kunskapsförvaltningen, Högbo Bruk och Integrationsenheten.

Centrum för vuxnas lärande (CVL)
CVL erbjuder vuxenutbildning till Sandvikens Kommuns invånare, ett stort fokus ligger på
individualiserade studier med inriktning mot elevers olika lärstilar. Vidare erbjuder CVL
möjligheter till studier i olika yrkesutbildningar samt utbildningar inom yrkeshögskolan.
Kommunal vuxenutbildning är i huvudsak kursutformad vilket innebär att eleven har möjlighet
att påverka sin utbildning utifrån behov och intresse.

-

Studiekammaren

Studiekammaren bedriver en särskilt anpassad verksamhet för elever som behöver
hjälp med studiestruktur och goda rutiner. Målgruppen är elever som flera gånger
har påbörjat studier och kort därefter avslutat dem utan resultat. Eleverna läser
kurser hos ordinarie lärare, men kommer till studiekammaren innan, mellan och efter
lektionerna för att arbeta vidare med arbetsuppgifterna och läxorna. De får hjälp och
de lär sig studieteknik och får verktyg att hantera studierna. Målet är att öka
elevernas självförtroende under sin tid på studiekammaren.

-

Specialpedagogiskt Centrum

Specialpedagogiskt Centrum (SPC) erbjuder personligt stöd till elever som har läsoch skrivsvårigheter eller en diagnos t.ex. dyslexi, ADHD. På SPC kan eleverna få hjälp
med att strukturera sina studier bland annat genom att utveckla sin studieteknik.
Eleverna får studiestöd utöver sina ordinarie kurser. Alla har rätt till studiestöd på
SPC under förutsättning att de har en diagnos.

-

Svenska för invandrare - SFI

Svenska för invandrare (SFI) är en kvalificerad språkutbildning. Utbildningen syftar
till att ge grundläggande kunskaper i svenska. SFI antar elever varje månad och
bedriver 15 timmars studier på dagtid. Möjlighet till distansundervisning (med en
obligatorisk träff per vecka) finns också. Elever från etableringen anmäls ofta av
arbetsförmedlingens handläggare genom en digital anmälan. SFI ansvarar även för att
administrera och ordna samhällsorientering. SFI erbjuder nationella prov varje
månad med undantag för juli och januari.

-

Lärvux

Lärvux erbjuder kurser till elever med en utvecklingsstörning eller
funktionsnedsättning.

-

Grundläggande och gymnasiala kurser

CVL erbjuder en rad olika ämnen med antagning 7 gånger/år. Kurserna består av
lektioner och handledningar. Undervisningen individualiseras och anpassas efter
elevernas behov och förutsättningar i den mån det är möjligt. CVL erbjuder också
olika teoretiska basår. Ett av basåren genomförs i samarbete med Högskolan i
Gävle, detta basår ger eleven en reserverad plats på något av ingenjörsprogrammen
på Högskolan i Gävle, detta förutsatt att eleven slutför studierna.
- Yrkesutbildningar
CVL erbjuder yrkesutbildningar med antagning alltifrån 1 till 4 gånger/år. De
yrkesutbildningar som finns i dagsläget är vårdutbildning (finns också ett
specialanpassat spår för andraspråksinlärare), kockutbildning, byggutbildning,
barnskötarutbildning, verkstadstekniker samt IT-utvecklare.

Distansutbildningar i främst gymnasiala kurser beviljas efter elevers förutsättningar
och behov.

-

Yrkeshögskola.

CVL erbjuder två egna kvalificerade utbildningar à 400 yrkeshögskolepoäng:
verkstadstekniker och automationstekniker. Antagning sker en gång/år.

-

Lärcentrum

Drivs av CVL för elever som läser eftergymnasiala utbildningar på distans.

Individ- och familjeomsorgen
Ekonomienheten
Inom Ekonomienheten enheten handläggs ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen,
bostadssociala kontrakt, förmedling av egna medel och dödsboanmälan.
Enheten har även en egen verksamhet, Vågbrytaren, bestående av två handledare som
arbetar intensivt med klienter som bedöms stå mycket långt från arbetsmarknaden.
Handledarna på Vågbrytaren arbetar på uppdrag av socialsekreterarna på
ekonomienheten. Personalen på Vågbrytaren följer även upp lönesubventionerade
anställningar som ekonomienheten är med att finansierar, för att personer som levt på
försörjningsstöd under lång tid skall komma ut i arbete.
Ekonomienheten är i stort behov av samverkan för att de individer som vi träffar skall
komma ut i en egen försörjning. Enheten behöver ett nära samarbete med
arbetsförmedlingen, försäkringskassan, arbetsmarkandsförvaltningen inom kommunen
samt Region Gävleborg, för att klara uppdraget att handlägga ekonomiskt bistånd och
stödja individen mot en egen försörjning. 60 % av de klienter som idag lever på
försörjningsstöd i kommunen är utomnordiska och kommer främst från
arbetsförmedlingens etablering. Andelen utomnordiska ökar för varje år och bedöms
komma att öka mycket kraftigt de närmsta två åren.
Vuxenheten
Vuxenenheten arbetar främst med missbruks- och beroendefrågor. Arbetet omfattar
även brukarens anhöriga/nätverk. Missbruk av alkohol och droger är en fråga som
berör flera myndigheter, verksamheter och organisationer. Enligt Socialtjänstlagen
(SoL) har dock socialtjänsten ett särskilt ansvar både när det gäller förebyggande
insatser och för att den enskilde får det stöd och den vård och behandling som han eller
hon behöver. Stödet omfattar även anhöriga till personer med missbruks- och
beroendeproblem.
Vuxenenheten består av en myndighetsutövande del med socialsekreterare och sedan
har man öppenvård i form av ett HVB Örtagården, en beroendemottagning Svalan samt
en egen arbetsträningsplats Kanalen. Inom enheten finns även ett högtröskelboende
Stallgatan. Enheten har en mycket låg andel utomnordiska klienter.
Barn, familj och ungdom
Barn- och familjeenheten ger stöd till barn 0- 12 år och deras familjer. Enheten utreder
och bedömer behovet av insatser. Insatserna syftar till att stärka föräldrarnas förmåga
att leva upp till sitt föräldraansvar. Arbetet sker utifrån ett nätverksorienterat synsätt.

Enheten ingriper för att skydda barn när risk finns att barn far illa. Så långt som möjligt
skall detta ske med föräldrarnas samverkan.
Ungdomsenheten vänder sig till ungdomar 13 - 20 år och deras familjer som riskerar
eller påbörjat en negativ livsutveckling. Enheten utreder och bedömer behovet av
insatser inom ramen för socialtjänsten. Ungdomsenheten verkar för att ungdomar skall
kunna växa upp under trygga förhållanden samt att ungdomar som riskerar att
utvecklas ogynnsamt får det stöd de behöver
Sandvikens Familjecenter arbetar med rådgivande, stödjande och behandlande insatser
till familjer med barn och ungdomar. Familjer kan på eget initiativ söka hjälp eller
erbjudas insatser via Barn- och familjeenheten eller Ungdomsenheten.
Barn- och familjeenheten, ungdomsenheten samt Sandvikens familjecenter ser en
ökande andel utomnordiska familjer, utav de familjer som de träffar.
Pangea
Pangea är Sandvikens kommuns verksamhet för mottagande av ensamkommande
barn/ungdomar och tar enligt avtal med Migrationsverket emot flickor och pojkar i
åldrarna 15-17 år. Inom ramen för verksamheten finns HVB-hemmen Primus, Mondo,
Alfa, Omega och Nova samt utslussverksamheten Nostra. Verksamheterna är belägna i
Sandvikens tätort.
Både asylsökande ungdomar samt ungdomar med uppehållstillstånd bor inom
verksamheten. Migrationsverket anvisar de asylsökande till boendet där syftet är att de
skall få ett tryggt boende i väntan på besked om uppehållstillstånd. Om ungdomarna får
permanent uppehållstillstånd bor de kvar inom verksamheten och slussas successivt ut i
samhället. Huvudparten av ungdomarna flyttar efter utskrivning från HVBverksamheten till Pangeas utslussverksamhet, Nostra.

Verksamhet inom Kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur och fritidsförvaltningen prioriterar barn och ungdomar i verksamheten och
verkar för ökad ungdomsdelaktighet. Förvaltningen arbetar för inkludering, integration
och matchning mellan individer och aktiviteter. En prioriterad uppgift är att bredda
ungdomars kontaktnät samt erbjuda dem att gratis prova på olika aktiviteter inom
kultur och fritidslivet. Detta sker i samverkan med andra aktörer som
Arbetslivsförvaltningen, Kunskapsförvaltningen, Arbetsförmedlingen och civilsamhället.
Föreningsstöd ges till ideella insatser kring integration, språkstöd och
samhällsvägledning för utrikesfödda. Föreningsstödet är ett komplement till SFI och
andra insatser för inkludering av utrikesfödda. Alla Kultur och fritidsförvaltningens
medarbetare har utbildats inom barnkonventionen och alla enheter har särskilt
utbildade barnrättsombud som samverkar i ett nätverk.
Exempel på aktiviteter:
Kulturskolan och Ung Fritid arrangerar 1 gång i veckan Frikult som erbjuder gratis
kulturaktiviteter på Kulturcentrum till ungdomar på högstadiet och gymnasiet.
Ambitionen är att vara en mötesplats med ett varierande kulturutbud där ungdomar
träffas och umgås samt lär sig nya saker. Kulturskolan erbjuder även regelbundet gratis
prova på-aktiviteter på olika högstadieskolor.
Föreningsveckor arrangeras sommar och vinter för nyanlända och utrikesfödda och
erbjuder föreningskontakter inom idrott, natur och kultur.

Föreningsmatchning matchar baserat på deltagares intressen och erfarenheter
utrikesfödda in i Sandvikens föreningsliv. Föreningsmatchningen syftar till att följa upp
olika pröva på-aktiviteter som Föreningsveckorna.
Fritidsbanken lånar genom återbruk gratis ut fritidsprylar samt arrangerar barn- och
familjeaktiviteter i Stadsparken och andra ställen.
Friluftslivaktiviteter arrangeras för och med ungdomar tillsammans med Kultur och
fritids ungdomscoacher och kommunens föreningsliv.
Samarbete med Arbetslivsförvaltningens LOK-center projekt "Plug in 2.0" och "Ung i
Sandviken" kring unga 16-24 år. Syftet är att erbjuda kulturaktiviteter som stärker
ungdomars självkänsla och förmåga - empowerment.
Kultur och fritid har ungdomsambassadörer kopplade till verksamheterna Frikult,
friluftsliv och Tjejkraft. Ungdomsambassadörer till fler av förvaltningens verksamheter
planeras. Arbetet med ungdomsambassadörer skapar delaktighet för ungdomar i
verksamheten, ger oss inom förvaltningen ökad insikt hur ungdomar tänker och
resonerar samt ger ungdomar erfarenhet, kontaktnät och utbildning.
Kultur och fritid erbjuder Första steget-praktik på Folkbiblioteket under somrarna.
Biblioteket erbjuder läxhjälp 1 gång i veckan där flertalet deltagare är nyanlända. Många
studenter, till exempel från SFI använder biblioteket så gott som dagligen.
Kultur och fritid erbjuder ungdomar olika former av sommarjobb, bland annat i
samarbete med LOK.

Verksamhet inom Omsorgsförvaltningen
Projekt

Avtal

Anställning

Finansiering

Trainee
BAL

KIVOanställd

Extratjänst

BUI

OF 50 %
(18,25/36,50),
omsorgsassiste
nt

Bidrag från AF.

OF 75 %
undersköterska
Särskilt anställnings+ 25 %
språkstöd,
stöd från AF.
(36,50/36,50).
Lön för 75 %.

Arbetslivsförval
tningen (ALF)
anställer på
beredskapsavta
l. 100 %
Förordning (2015: (36,50/36,50
eller
503) om särskilt
40,00/40,00)
anställningsstöd

Praktikant

Skola

PRAO-elev

Grundskolan

Övrig information
Har en mentor, får arbeta
självständigt.
Arbetar måndag-fredag varannan
vecka (oavsett det är röd dag eller ej).
Passen fördelas på förmiddagar och
eftermiddagar. Varannan vecka
studerar Trainee på CVL. Kan och får
arbeta mertid.

Har en KIVO-handledare som mentor.
Språkstöd 25 %
läggs som utb. i schemat på onsdagar

Har särskilda arbetsuppgifter som
bestämts på enheterna.
Ska inte ingå i det dagliga
omsorgsarbetet.
Arbetstidplaneringen sker på resp
enhet. Får också ha en intermittent
anställning.

Information

Elever från åk 9, går parvis.
Ska inte delta i omsorgsarbetet,
vistas i allmänna utrymmen.
Gör lättare sysslor , dukar , läser,
spelar, pratar med de boende osv.
Går dagtid 9-14. Ingen bedömning.

APL-elev

Gymnasiet

Åk 1 - placeras inom äldreboende/hemtjänst
Åk 2 - placeras inom funktionsnedsättning/social
psykiatri/demens
Åk 3 - placeras inom akutsjukvård/demens/äldres hälsa
Går med handledare.
Eleven lämnar information från skolan till
handledaren.
Bedömning efter halva tiden samt vid praktikens slut.
APL-elev
CVL
Termin 1 - Äldreboende/Hemtjänst
Termin 2 - Funktionshinder/social psykiatri/demens
Termin 3 - Akutsjukvård/äldres hälsa/ demens
Går med handledare.
Eleven lämnar information från skolan till handledaren.
Bedömning efter halva tiden samt vid praktikens slut.
PRAO-elev

CVL,
Vård som andra
språk (VAS)

Termin 1 - Äldreboende
Eleverna går parvis,
två veckors Prao för att få inblick i omsorgsarbetet.
Termin 2 - Äldreboende 3 veckor.
Går med handledare, följer schema.
Eleven lämnar information från skolan till handledaren.

APL-elev
Kompetensutvecklingsinstitutet (KUI)

CVLs uppköpta distansutbildning.
Eleverna följer CVLs praktikområden.
Går med handledare.
Eleven lämnar information från skolan till handledaren.
Bedömning efter halva tiden samt vid praktikens slut.

APL-elev
MIROI och Eductus, Arbetsförmedlingens uppköpta omsorgsutbildningar.
Följer vuxenutbildningarnas praktik.
Går med handledare.
Eleven lämnar information från skolan till
handledaren.
Bedömning efter halva tiden samt vid praktikens slut.

Inkluderingspraktikant

KIVO

3 månader KIVO-praktik (språk).
Går med KIVO-handledare, följer schema.
Språkträning i social samvaro inom
omsorgsförvaltningen.
Praktikanten får hjälpa till i omsorgsarbetet.
Praktikens fokus är att förbättra det svenska språket för att
öka praktikantens möjlighet att bli antagen och genomföra
omvårdnadsutbildning.
Ingen bedömning, endast referensbrev.

Arbete med nyanlända på Arbetsförmedlingen Västra Gästrikland
På Af Västra Gästrikland finns ett antal arbetsförmedlare som har utbildning och
kompetens i att jobba med nyanlända som har Etableringsplan, EPA (inskrivna före
171231), eller är inskrivna i Etableringsprogrammet, ETP (inskrivna fr o m 180101).
En nyanländ person målgrupp bestäms och en bedömning görs om det finns
förutsättningar att anvisas ETP. Gruppinformation erbjuds om programmet, dess
innehåll, aktivitetsstöd, aktivitetsrapportering, sanktionssystemet mm. Ett individuellt
nybesök bokas och kunden skrivs in och anvisas programmet. Kartläggning görs av
kundens bakgrund, utbildning, yrkeslivserfarenhet, målsättning och nuläge. Relevanta
betyg och intyg skickas för översättning och/eller för bedömning av UHR. En
arbetsmarknadspolitisk bedömning görs där man tillsammans med kunden upprättar en
plan för vilka aktiviteter som är lämpliga för kunden för att denne skall ta steg mot
studier eller arbete. Kunden anmäls som regel till SFI-studier vilka kombineras med
andra insatser och aktiviteter, t ex Grundläggande Moduler, Stöd och Matchning,
språkpraktik, Arbetsträning med handledning, praktik, snabbspår, validering,
arbetsmarknadsutbildning mm.
För kunder med kort utbildningsbakgrund (ej färdigställda gymnasiestudier) ska en
bedömning om utbildningsplikt göras och om bedömning görs att detta är en lämplig
aktivitet anvisas kunden att ansöka studier.
Kunderna matchas parallellt mot arbete med eller utan stöd, t ex Extratjänst, Modernt
Beredskapsjobb, Instegsjobb. Dessa anställningar kombineras ofta med reguljära studier
för att kunden på sikt skall rustas för att kunna få anställning med längre varaktighet.
Andra aktiviteter som kan erbjudas är t ex deltagande i Vägledningsgrupper, studie- och
yrkesvägledning i ett Studierum där SYV från kommunen och arbetsförmedlare med
vägledningskompetens bemannar, deltagande på rekryterings- och utbildningsmässor,
gruppinformationer och webbinarium med olika teman t ex aktiviteten Var finns jobben,

information om hur man söker arbete, skriver CV mm. Mycket information och stöd
finns tillgänglig via digitala kanaler och kontakt med Af Direkt på olika språk.
Arbetsförmedlarna följer upp kunderna via bokade besök, kontakt via telefon, sms och
e-post. Den arbetsmarknadspolitiska bedömningen följer kundens process framåt och
planeringen uppdateras kontinuerligt med nästa lämpliga steg för att kunden skall
komma i studier eller arbete.

