Pos.

Neg.
Välkommen till Temagruppens enkät om arbetslivsanknytning!
ESF-rådets Temagrupp unga i arbetslivet kartlägger under våren 2017 hur

Cyan) är
vår oﬃciella
version
och ska
användas
på allt
ungdomsprojekt
finansierade
av Europeiska
socialfonden
(ESF) arbetar
med
arbetslivsanknytning.
n nns som
positiv för ljusa bakgrunder respektive negativ
kgrunder.

Med arbetslivsanknytning menar vi insatser som har direkt koppling till arbetsgivare,
arbetsplatser, branscher eller yrken. Det kan till exempel vara utbildningar inriktade på
ett specifikt yrke, deltagande på branschmässor, praktik eller besök och föreläsningar av
yrkesverksamma. Även insatser med mer entreprenöriellt fokus ingår, t ex stöd för att
starta eget.
OBS! Det är bara insatser med koppling till arbetsgivare, arbetsplatser, branscher
eller yrken som vi frågar om i enkäten. Självklart finns andra insatser som är
arbetslivsförberedande och som kan vara centrala för deltagarna. Sådana insatser
kartläggs dock inte i denna enkät.

Pos.

I enkäten ber vi dig svara på frågor om insatser med arbetslivanknytning i ditt projekt.
Vi vet att projekten arbetar väldigt olika med detta. Vi ber dig därför svara på det sätt
som stämmer bäst in på verksamheten i just ditt projekt.

Neg.

Svaren sammanställs endast på gruppnivå. De kommer inte kopplas till enskilda projekt.

yan) används
där det inte går att använda den liggande
Enkäten består av fyra delar:
h på vårt
brevpapper, den
nns och
som
positiv och negativ.
1. Bakgrundsinformation
om projektet
deltagarna
2. Övergripande frågor om insatser med arbetslivsanknytning
3. Detaljerade frågor om insatser med arbetslivsanknytning
4. Två avslutande frågor om hinder och kunskapsbehov

Pos.
Du behöver ungefär 35 minuter för att fylla i enkäten.

Neg.

Information om dig som svarar
Här behöver vi veta vilken din huvudsakliga roll är i projektet. Välj det alternativ som
bäst stämmer in på dig.

Jag som svarar är:
o

Projektledare med direkt ansvar för deltagare och projektverksamhet

o

Projektchef på central nivå, t ex hos branschförening, ideell förening, kommunal
förvaltning eller region

o

Arbetsförmedlare, arbetsgivarkoordinator, praktiksamordnare eller motsvarande

o

Studie- och yrkesvägledare

o

Branschföreträdare, som t ex ingår i projektets ledning

o

Ungdomsstöd, deltagarsamordnare eller motsvarande

o

Utbildare med särskild yrkeskompetens, ange vilken:

o

Annat, ange vad:

Allmän information om projektet
Här frågar vi efter allmän information om projektet.

Ange projektets namn:
Projekten anges efter delområde 2.1, 2.2 och 2.3. Inom varje delområde anges projekten
i alfabetisk ordning.
o

(2.1) 1000 jobb – Grundsteget

o

(2.1) Active Mobility

o

(2.1) ARBETSHOPPET

o

(2.1) Arbetsintegration kvinnor

o

(2.1) arbetsplatsintegrerat lärande

o

(2.1) ASAP – AS SOON AS POSSIBLE

o

(2.1) CIVIS

o

(2.1) Co–Active

o

(2.1) Friska vindar PO2

o

(2.1) Från vision till verkstad

o

(2.1) GIVE AND GET

o

(2.1) Hela Vägen

o

(2.1) Hikikomori

o

(2.1) Inkluderande rehabilitering

o

(2.1) IVA -Inkludera Validera Arbeta

o

(2.1) Kompetens för alla KOFA

o

(2.1) Konjunkturpaketet

o

(2.1) LEVEL UP Västra Skaraborg

o

(2.1) MAP2020

o

(2.1) Matarengi Social Business

o

(2.1) Matchning Kronoberg

o

(2.1) Mobile You

o

(2.1) Plugga klart 2

o

(2.1) Samspelet

o

(2.1) SPACE

o

(2.1) SPIRA 1:1

o

(2.1) Startskottet

o

(2.1) SUVAS

o

(2.1) Sverige bygger nytt

o

(2.1) TAMU Malmö

o

(2.1) Trappsteget systemintegration

o

(2.1) Ung Scen Norr 2.0

o

(2.1) Vidareutveckling av Grön Kraft

o

(2.1) Vägen In

o

(2.1) YFI

o

(2.2) BASUN

o

(2.2) Hassela Empowerment

o

(2.2) Kaoskompaniet

o

(2.2) Moving On

o

(2.2) PEAK

o

(2.2) SUSA

o

(2.2) Sätt färg på Göteborg

o

(2.2) Ung Arena 9.0

o

(2.2) Unga i riskzon

o

(2.2) Within

o

(2.3) Dubbel Yrkesutbildning

o

(2.3) ECOudden

o

(2.3) Effektbutiken

o

(2.3) Framtidsjobb Avesta

o

(2.3) Företagsam framtid

o

(2.3) Goinge Forward – En väg in

o

(2.3) Göteborg Tillsammans

o

(2.3) Hela Familjen 2.0

o

(2.3) IBIS

o

(2.3) IMA/IPS

o

(2.3) Integration Halland

o

(2.3) Integration på arbetsplatsen

o

(2.3) JobbMatchen

o

(2.3) KISA

o

(2.3) KIVO Hudiksvall

o

(2.3) KIVO Östersund

o

(2.3) Kompetens och samverkan

o

(2.3) Kompetensförsörjning i Realtid

o

(2.3) Kreativ Arbetsmarknad

o

(2.3) Ljungnäsvillan

o

(2.3) Lärling – Jobb i sikte

o

(2.3) MIA Mobilisering inför Arbete

o

(2.3) Mirjam

o

(2.3) POINT

o

(2.3) Porten

o

(2.3) Projekt Rekrytera

o

(2.3) På väg

o

(2.3) RSFI

o

(2.3) Samverkan mot utanförskap

o

(2.3) Sfi: Klara, färdiga, gå!

o

(2.3) Ung Kraft Arena

o

(2.3) Utvecklad etablering

o

(2.3) Värmlandsmodellen

o

(2.3) Växtplats Rosengård

o

Annat

Ange organisationsnamn/projektets huvudman
Organisationsnamnen anges i alfabetisk ordning.
o

ABF Malmö

o

Arbetsförmedlingen

o

Arbetsförmedlingen Arbetsgivarcenter

o

Arbetsförmedlingen Nordöstra Göteborg

o

Arbetsförmedlingen Norra Sörmland

o

Arbetsförmedlingens länskontor för Södermanland och Östergötland

o

Avesta kommun

o

Botkyrka kommun, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

o

Burlövs kommun

o

Coompanion Göteborgsregionen

o

Coompanion Jönköpings län Ekonomisk förening

o

Coompanion Kooperativ Utveckling Jämtlands län

o

DEL–TA produktion AB

o

Eskilstuna Kommun, Arbetsmarknads och vuxenutbildningsförvaltningen

o

Filipstads kommun

o

Folkuniversitetet Stiftelsen kursverksamheten vid Göteborgs universitet

o

Föreningen Furuboda

o

Företagarna Västerbotten Service AB

o

Gislaveds kommun

o

Göteborgs stad, SDF Västra Göteborg

o

Göteborgs stad, SDF Östra Göteborg

o

Göteborgs Stad, Social resursförvaltning

o

Halmstad kommun socialförvaltning

o

Halmstads kommun/Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

o

Hassela Helpline

o

Hedemora – Garpenbergs församling

o

Helsingborgs stad, arbetsmarknadsförvaltningen

o

Hudiksvalls kommun

o

Hylte kommun

o

Hässleholms kommun

o

Investera Mittsverige AB

o

Kalmar kommun

o

Karlstad Kommun

o

Kristianstads kommun

o

Landstinget i Kalmar län / Ölands folkhögskola

o

Lapplands kommunalförbund

o

Linköpings kommun

o

Länsstyrelsen Gävleborg

o

Malmö stad, AGVF JobbMalmö

o

Malmö Stad, samtliga stadsområden genom Stadsområde Öster

o

Malmö Stad, Stadskontoret – Näringslivsavdelningen

o

Mariestads kommun

o

MINE – Etnisk mångfald i näringslivet

o

Måleriföretagen i Väst Serviceaktiebolag

o

Norrbottensteatern

o

Osby kommun

o

Piteå kommun Samhällsbyggnad

o

Region Dalarna

o

Region Gotland

o

Regionförbundet Sörmland

o

Robertsfors Kommun

o

Ronneby kommun

o

Samordningsförbundet Göteborg Hisingen DELTA

o

Samordningsförbundet RAR

o

Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

o

Samordningsförbundet Västra Skaraborg

o

Samordningsförbundet Östra Södertörn

o

Sjuhärads samordningsförbund

o

Skåne Stadsmission

o

Stiftelsen Actíva i Örebro län

o

Stockholm stad, arbetsmarknadsförvaltningen

o

Stockholm stad, enheten för vägledning och antagning

o

Studieförbundet Vuxenskolan Värmland

o

Sunderby Folkhögskola

o

Sundsvalls kommun

o

Svenljunga kommun

o

Södertälje Kommun

o

Tornedalens folkhögskola

o

Umeå kommun, Viva komvux/sfi

o

Urkraft Service AB

o

Vimmerby kommun

o

Växjö kommun

o

Xenofilia

o

Älmhults kommun

o

Östersunds kommun

o

Östra Göinge kommun

o

Annat

Vilken ESF-region tillhör projektet?
o

ESF nationell nivå

o

Mellersta Norrland

o

Norra Mellansverige

o

Småland och öarna

o

Stockholm

o

Sydsverige

o

Västsverige

o

Östra Mellansverige

o

Övre Norrland

Förekomst av insatser med arbetslivsanknytning
Förekommer insatser med arbetslivsanknytning inom ditt projekt?
Med arbetslivsanknytning menar vi aktiviteter med direkt koppling till arbetsgivare,
arbetsplatser, branscher eller yrken. Det kan till exempel vara utbildningar inom ett
yrke, besök och föreläsningar av yrkesverksamma, praktik, aktiviteter som bygger upp
deltagarnas nätverk inom ett yrke eller bransch, studiebesök på olika arbetsplatser eller
att deltagarna är med i externa branschevent och branschutbildningar. Det kan också
vara mer entreprenöriella insatser, t ex att starta eget.
o

Ja

o

Nej

Information om deltagarnas ålder
Deltar ungdomar i åldersgruppen 15 – 24 år i insatser med arbetslivsanknytning i
ditt projekt?

Svara ja om ungdomar i åldrarna 15 – 24 år deltar i projektets insatser med
arbetslivsanknytning, även om andra åldersgrupper också finns med.
Om INGA ungdomar i åldrarna 15 – 24 år deltar i projektet, svara “nej” på denna fråga.
o

Ja, ungdomar i åldern 15 – 24 år deltar i projektets
arbetslivsanknytning.

insatser med

o

Nej, inga ungdomar i åldern 15 – 24 år deltar i projektets insatser med
arbetslivsanknytning.

Information om antal deltagare
Vid tidpunkten för denna enkät, sammanlagt hur många deltagare i åldern 15 – 24
år har genomfört projektet?
Med ”genomfört” menar vi alla deltagare i åldrarna 15 – 24 år som deltagit i projektets
insatser, och som inte längre är inskrivna.
o

20 deltagare eller färre har genomfört projektet

o

21 – 40 deltagare

o

41 – 60 deltagare

o

61 – 80 deltagare

o

81 – 100 deltagare

o

101 – 120 deltagare

o

121 – 140 deltagare

o

141 – 160 deltagare

o

Fler än 160 deltagare har genomfört projektet, ange siffra:

Sammanlagt hur många deltagare i åldern 15 – 24 år
deltar just nu i projektet?
Med ”deltar” menar vi alla deltagare i åldrarna 15 – 24 år som vid tidpunkten för denna
enkät deltar i projektets verksamhet eller insatser.
o

20 deltagare eller färre deltar just nu i projektet

o

21 – 40 deltagare

o

41 – 60 deltagare

o

61 – 80 deltagare

o

81 – 100 deltagare

o

101 – 120 deltagare

o

121 – 140 deltagare

o

141 – 160 deltagare

o

Fler än 160 deltagare deltar just nu i projektet, ange siffra:

Information om könsfördelning i projektet
Av alla deltagare mellan 15 – 24 år som genomfört projektet, ungefär vilken andel
var flickor/kvinnor?
o

Lägre än 10 procent

o

11 – 30 procent

o

31 – 50 procent

o

51 – 75 procent

o

76 – 100 procent

Av alla deltagare mellan 15 – 24 år som just nu deltar i projektet, ungefär vilken
andel är flickor/kvinnor?
o

Lägre än 10 procent

o

11 – 30 procent

o

31 – 50 procent

o

51 – 75 procent

o

76 – 100 procent

DEL 2.
Övergripande frågor om insatser med
arbetslivsanknytning
I detta avsnitt svarar du på några övergripande frågor om insatser med
arbetslivsanknytning inom ditt projekt.

OBS! Med arbetslivsanknytning menar vi aktiviteter som har direkt koppling
till arbetsgivare, arbetsplatser, branscher eller yrken. Även insatser med mer
entreprenöriellt fokus ingår, t ex stöd för att starta eget.

I listan nedan beskrivs ett antal insatser med arbetslivsanknytning. Ange om några
av insatserna ingår i ditt projekt.
Det går att markera flera alternativ. Längst ned finns också en ruta med fritext där du
kan beskriva insatser som inte nämns i listan.
o

Egna utbildningsinsatser med arbetslivsanknytning, t ex en kurs i projektet som
har koppling till en viss bransch eller arbetsgivare

o

Externa utbildningsinsatser med arbetslivsanknytning, t ex hos ett fadderföretag
eller upphandlad anordnare av yrkesutbildning

o

Yrkesinriktad praktik, t ex inom en bransch som har ett nära samarbete med
projektet

o

Individanpassad praktik, t ex placeringar på en variation av arbetsplatser utifrån
deltagarnas önskemål och förutsättningar

o

Språkpraktik, antingen yrkesinriktad eller mer individuellt anpassad. Markera
detta alternativ om ni har praktik med särskild fokus på att stärka deltagarna i
svenska språket.

o

Deltagande i branschrelaterade event, t ex frukostmöten med lokalt näringsliv
eller branschmässor

o

Att branschföreträdare föreläser eller besöker deltagare i projektet

o

Studiebesök enskilt eller i grupp hos företag eller andra arbetsgivare

o

Studiebesök enskilt eller i grupp hos utbildningsanordnare, t ex högskolor,
folkhögskolor, yrkesutbildningar

o

Praktik utomlands, ange var och vilken bransch:

o

Insatser med koppling till Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska åtgärder,
t e x traineejobb. Ange i så fall vilka:

o

Annat, ange vilket:

Har projektets insatser med arbetslivsanknytning
koppling till någon av följande branscher?
Det går att välja flera svar. Vi vet att projekten arbetar väldigt olika med
arbetslivsanknytning. Vissa projekt är tydligt inriktade mot en specifik bransch, andra
anpassar insatsen helt efter deltagaren. Använd därför gärna fritextsvaret, om du vill
komplettera med en bransch du saknar eller vill lämna mer information.
o

Vård och omsorg eller sociala tjänster

o

Utbildning, t ex praktik på förskola eller fritidsgård

o

Fastighetsservice, t ex lokalvård

o

Tillverkning, t ex industriarbete, textilarbete

o

Hotell- och restaurangverksamhet

o

Transport och magasinering, t ex lagerarbete eller logistik

o

Handel, t ex praktik i butik

o

Jordbruk, skogsbruk och fiske

o

Byggverksamhet, t ex måleri eller installation

o

Informations- och kommunikationsverksamhet, t ex att ta fram en podcast,
utveckla e-sport, framställa digitala illustrationer, utveckla hemsidor.

o

Annat, ange vilket:

Listan i denna fråga utgår från Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI
2007). SNI är Statistiska centralbyråns (SCB) standardlista med kategorier för svensk
näringsgrensindelning.

Har projektet regelbunden samverkan med gymnasieskolor lokalt eller i regionen?
Med “regelbundet” menas att företrädare för projektet och företrädare för
gymnasieskolan samverkar minst en gång per termin.
o

Ja

o

Nej

Om ja, i vilket syfte har projektet regelbunden samverkan med gymnasieskolan?
Det går att välja fler alternativ.
o

För att ta fram underlag om deltagarnas studieresultat, tex inför komplettering
av kurser eller betyg.

o

För att förebygga skolavhopp från gymnasieskolan.

o

För att samverka med företrädare för något av gymnasieskolans yrkesprogram, t
ex i ett lokalt programråd.

o

För att motivera deltagare att slutföra gymnasiestudier, t ex i samråd med det
kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

o

För att gemensamt utveckla projektets insatser med arbetslivsanknytning.

o

Annat, ange vilket:

DEL 3
Detaljerade frågor om insatser
med arbetslivsanknytning
I detta avsnitt ställer vi mer detaljerade frågor om projektets insatser med
arbetslivsanknytning.

Enstaka frågor kan låta som upprepningar av frågor du redan svarat på. Enkäten gör
medvetet så. Att upprepa vissa frågor i denna del ger oss fördjupade möjligheter att
bearbeta enkätsvaren och få fram mer användbara resultat.

I ditt projekt, genomför deltagare i åldrarna 15 – 24 år studiebesök hos arbetsgivare
eller på arbetsplatser?
o

Ja

o

Nej

Om ja, ange hos vilka branscher eller arbetsgivare ni genomför studiebesök.
Är det väldigt många, ge några exempel på branscher eller arbetsgivare som deltagare i
åldrarna 15 – 24 år besökt de senaste sex månaderna.

I ditt projekt, genomför deltagare i åldrarna 15 – 24 år praktik?
Med praktik menar vi praktik hos en extern arbetsplats eller arbetsgivare.
o

Ja

o

Nej

Hur lång är den genomsnittliga praktikperioden för dina deltagare i åldersgruppen
15 – 24 år?
o

Kortare än en månad

o

1 – 2 månader

o

3 – 4 månader

o

5 – 6 månader

o

längre än 6 månader

o

Det varierar, praktiken är helt individuell

I vilka branscher genomför deltagarna i åldrarna 15 – 24 år praktik?
Det går att välja flera svar. Vi vet att projekten arbetar väldigt olika med praktik och
arbetslivsanknytning. Vissa projekt är tydligt inriktade mot en specifik bransch, andra
anpassar praktiken helt efter deltagaren. Använd därför gärna fritextsvaret, om du vill
komplettera med en bransch du saknar eller vill lämna mer information.
o

Vård och omsorg eller sociala tjänster

o

Utbildning, t ex praktik på förskola eller fritidsgård

o

Fastighetsservice, t ex lokalvård

o

Tillverkning, t ex industriarbete, textilarbete

o

Hotell- och restaurangverksamhet

o

Transport och magasinering, t ex lagerarbete eller logistik

o

Handel, t ex praktik i butik

o

Jordbruk, skogsbruk och fiske

o

Byggverksamhet, t ex måleri eller installation

o

Informations- och kommunikationsverksamhet, t ex att ta fram en podcast,
utveckla e-sport, framställa digitala illustrationer, utveckla hemsidor,
programmera.

o

Annat, ange vilket:

I ditt projekt, är deltagare i åldersgruppen 15 – 24 år med i branschrelaterade event,
t ex mässor eller näringslivsträffar?
o

Ja

o

Nej

Om ja, ange vilka branschrelaterade event deltagare i åldrarna 15 – 24 år brukar
delta i.
Är de väldigt många, ge några exempel på branschrelaterade event ni deltagit i de
senaste sex månaderna.

I ditt projekt, förekommer det att deltagare i åldrarna 15 - 24 år får besök av
arbetsgivare eller branschföreträdare på plats i projektets lokaler?
o

Ja

o

Nej

Om ja, ange vilka arbetsgivare eller branschföreträdare som besökt projektet.
Är det väldigt många, ge några exempel på besök ni haft de senaste sex månaderna.

Får deltagare i åldersgruppen 15 – 24 år i ditt projekt någon form av utbildning
kopplad till en bransch eller ett yrkesområde?
Denna fråga avser utbildning med koppling till arbetsgivare, arbetsplatser, yrken eller
branscher. Det kan vara en extern utbildning, en intern insats inom projektet eller en
utbildning som tillkommit på deltagarens egna initiativ.
o

Ja

o

Nej

Om ja, ange vilken bransch utbildningsinsatsen/utbildningsinsatserna är
kopplade till:
Det går att välja flera svar. Vi vet att projekten arbetar väldigt olika med utbildning och
arbetslivsanknytning. Vissa projekt är tydligt inriktade mot en specifik bransch, andra
anpassar utbildningsinsatsen helt efter deltagaren. Använd därför gärna fritextsvaret,
om du vill komplettera med en bransch du saknar eller vill lämna mer information.
o

Vård och omsorg eller sociala tjänster

o

Utbildning, t ex praktik på förskola eller fritidsgård

o

Fastighetsservice, t ex lokalvård

o

Tillverkning, t ex industriarbete, textilarbete

o

Hotell- och restaurangverksamhet

o

Transport och magasinering, t ex lagerarbete eller logistik

o

Handel, t ex praktik i butik

o

Jordbruk, skogsbruk och fiske

o

Byggverksamhet, t ex måleri eller installation

o

Informations- och kommunikationsverksamhet, t ex att ta fram en podcast,
utveckla e-sport, framställa digitala illustrationer, utveckla hemsidor,
programmera.

o

Annat, ange vilket:

Listan i denna fråga utgår från Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI
2007). SNI är Statistiska centralbyråns (SCB) standardlista med kategorier för svensk
näringsgrensindelning.

I ditt projekt, har arbetsgivare eller branschföreträdare bidragit till utformningen av
projektets insatser med arbetslivsanknytning?
o

Ja

o

Nej

Om ja, beskriv kort hur arbetsgivare eller branschföreträdare bidrar till
utformningen av projektets insatser. Är det t ex ett löpande samarbete, eller
begränsat till en viss tidpunkt eller moment?

DEL 4
Avslutande frågor om hinder och kunskapsbehov
Avslutningsvis ställer vi två frågor om de hinder och kunskapsbehov som projekten
möter i sina insatser med arbetslivsanknytning.

Det finns inga rätta eller fel svar. Vi ber istället om din bedömning som företrädare för
projektet. Ditt svar bör utgå från hur situationen ser ut för projektet vid tidpunkten för
enkäten.
Svaren sammanställs endast på övergripande nivå. De kommer inte kopplas till enskilda
projekt.

Enligt dig, finns det hinder som försvårar för projektet att genomföra bra insatser
med arbetslivsanknytning?
o

Ja, det finns hinder

o

Nej, det funkar bra

Om ja, ange vilka du tycker är de största hindren för att genomföra bra insatser
med arbetslivsanknytning. Det går att välja fler alternativ.
o

Det är brist på bra praktikplatser som passar våra deltagare

o

Vi saknar tillräckligt abra samverkan med arbetsgivare och näringsliv

o

Våra deltagare får inte tillräckligt bra handledning under sin praktik

o

Vi behöver bli bättre på att stödja deltagare med neuropsykiatriska
funktionshinder och psykisk ohälsa

o

Vi behöver närmare samverkan med andra offentliga aktörer, till exempel
socialtjänsten, Försäkringskassan, polisen eller kriminalvården

o

Vi har ibland svårigheter att motivera deltagare, till exempel att söka praktik eller
jobb inom vissa branscher eller utanför kommungränsen

o

Arbetsgivare tvivlar på våra deltagares motivation och förmåga att bidra

o

Vi behöver bättre rutiner för att följa upp och utvärdera våra insatser med
arbetslivsanknytning

o

Vi behöver arbeta mer uppsökande, till exempel för att nå ungdomar med störst
behov av insatser med arbetslivsanknytning

o

Annat, ange vad:

Enligt dig, finns det behov av ytterligare kunskap eller samverkan för att ditt
projekt ska kunna förbättra sina insatser med arbetslivsanknytning?
o

Ja, behov finns

o

Nej, det funkar bra som det är just nu

Om ja, vilken ytterligare kunskap eller samverkan behövs för att ditt projekt ska
kunna förbättra sina insatser med arbetslivsanknytning? Det går att välja fler
alternativ.
o

Mer erfarenhetsutbyte med andra ungdomsprojekt om goda exempel

o

Mer regional samordning, så vi har koll på vad som görs i övrigt för våra
målgrupper bland olika aktörer i regionen

o

Fördjupad samverkan med lokala arbetsgivare, arbetsplatser och företag

o

Fördjupad samverkan med branschföreträdare, t ex arbetsgivarföreningar eller
fackliga organisationer

o

Fördjupad samverkan om våra deltagare med andra offentliga aktörer eller
myndigheter, t ex socialtjänsten, CSN, Försäkringskassan, polisen eller
kriminalvården

o

Mer kunskap om matchningsbehov på arbetsmarknaden

o

Mer kunskap om vår målgrupp, t ex unga nyanlända eller ungdomar med psykisk
ohälsa och neuropsykiatriska funktionshinder

o

Annat, ange vad:

Finns det något mer du vill berätta om de insatser med arbetslivsanknytning som
förekommer i ditt projekt?

Nu är enkäten färdig!
Tack för din medverkan. Dina svar är viktiga för oss!
Enkätsvaren sammanställs och analyseras i en rapport under hösten 2017. Vi vill
att samtliga projekt som besvarat enkäten ska ha möjlighet att ta del av resultaten.
Den färdiga rapporten kommuniceras därför till er när den är klar.

