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Nuläge inom respektive snabbspår 

I detta kapitel presenteras en nulägesbild för alla snabbspår. Nulägesbilden 

innefattar bland annat antalet deltagare, aktuella insatser och förändringar som har 

skett sedan den förra rapporten som publicerades i juni 2018.  

1. Djursjukskötare 

Snabbspåret för djursjukskötare vänder sig i första hand till deltagare som i sina 

hemländer har arbetat som veterinärer men vars utbildningar inte bedöms gångbara i 

Sverige. En bred överenskommelse finns med offentliga och privata parter. För den 

statliga sidan är parterna Arbetsgivarverket, SACO-S, OFR/S, P, O Seko samt 

Arbetsförmedlingen. För den privata sidan är parterna Skogs- och 

Lantarbetsgivareförbundet (SLA), Kommunal, Veterinärförbundet samt 

Arbetsförmedlingen. En utbildning finns vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). 

1.1 Deltagare 

Antalet deltagare som deltar eller har deltagit i snabbspårsinsats är inte så många, 61 

personer från starten i september 2016 till december 2018, 9 kvinnor och 52 män. Att 

det totala antalet som deltagit i snabbspårsinsatser för djursjukskötare överstiger 

deltagarantalet i den uppdragsutbildning som beskrivs nedan, beror på att 

Arbetsförmedlingen mäter samtliga relevanta snabbspårsinsatser, där 

uppdragsutbildningen endast är en av de möjliga insatserna. 

1.2 Snabbspårsspecifika insatser/aktuellt 

Arbetsförmedlingen tog år 2016 tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet 

(SLU) fram en överenskommelse om en sex månader lång utbildning som följs av en 

lika lång praktik som anskaffas av SLU. Syftet med utbildningen var 

anställningsbarhet och legitimation som djursjukskötare.  
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Att så många har genomfört utbildningen med lyckat resultat beror till stor del på ett 

stor engagemang från SLU och att deltagarna fick kvalificerade praktikplatser. Många 

av deltagarna fick goda vitsord från sin praktik och flera fick anställning hos samma 

arbetsgivare. Då förutsättningarna att genomföra uppdragsutbildningen har 

förändrats pågår en dialog kring fortsatt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och 

lärosätet. 

2. Elteknikbranschen 

Snabbspåret för elteknikbranschen omfattar yrken installations- och serviceelektriker 

samt industrielektriker. En partsöverenskommelse finns med Installatörsföretagen 

och Svenska Elektrikerförbundet.   

Från och med 2018 har Arbetsförmedlingen i samråd med parterna beslutat att ta 

bort de yrkeskoder som ingår i elteknikbranschen från redovisningen för 

energibranschen.  

2.1 Deltagare 

Fram till december 2017 har totalt 348 personer deltagit i snabbspåren för 

energibranschen/elteknik. Av dessa är 95 procent män. Från januari till och med 

december 2018 har 105 personer som identifierats som installations- och 

servicetekniker deltagit i snabbspårsaktiviteter. Samtliga deltagare har varit män. 

2.2 Snabbspårspecifika insatser/aktuellt 

Snabbspårsöverenskommelse mellan parterna och Arbetsförmedlingen tecknades i 

mars 2017. Elteknisk validering är sedan mars 2018 tillgänglig för deltagare som en 

tjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). I nuläget finns valideringsleverantörer 

på nio orter med stor geografisk spridning: Borås, Halmstad, Kalmar, Lund, Malmö, 

Stockholm. Sundsvall, Västerås och Umeå. Från och med mars 2018 och till och med 

december 2018 har 92 nyanlända påbörjat och genomfört elteknisk validering. Här 

räknas även de nyanlända som ännu inte hunnit registreras som installations- eller 

serviceelektriker i Arbetsförmedlingens systemstöd. I december 2018 deltog 45 

personer i arbetsmarknadsutbildningen.   

3. Energibranschen 

Snabbspåret för energibranschen omfattar två yrken, distributionselektriker och 

ingenjörer inom energibranschen. En överenskommelse finns med Energiföretagens 

Arbetsgivarförening, Ledarna, Seko, Svenska Elektrikerförbundet, Sveriges 

Ingenjörer, Unionen och Arbetsförmedlingen.  
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Från och med 2018 har Arbetsförmedlingen i samråd med parterna beslutat att ta 

bort de yrkeskoder som ingår i elteknikbranschen från redovisningen för 

energibranschen. Anledningen var att denna yrkesgrupp istället bör tillhöra  

snabbspåret för elteknikbranschen. 

3.1 Deltagare 

Fram till december 2017 har totalt 348 personer deltagit i snabbspåret för 

energibranschen/elteknik. Av dessa är 95 procent män. Från och med januari och till 

och med december 2018 har 94 nya deltagare påbörjat en aktivitet i snabbspår inom 

energibranschen. Av dessa är 80 procent män. 

3.2 Snabbspårsspecifika insatser/aktuellt 

Under perioden januari 2016 till december 2018 har totalt 40 nyanlända påbörjat 

arbetsmarknadsutbildningen för distributionselektriker. Här räknas även de 

nyanlända in som ännu inte hunnit registreras som distributionselektriker i 

Arbetsförmedlingens systemstöd. Arbetsmarknadsutbildningen i Åsbro har haft en 

fjärde start i september, denna gång med sex deltagare, vilket är färre än vid de 

tidigare starterna. Minskningen beror på att kravet på språknivån i svenska har höjts, 

vilket gjort att färre har kunnat kvalificera sig till utbildningen. Skälet till att 

språkkravet har höjts är att Arbetsförmedlingen och utbildningsanordnaren kunde 

konstatera att deltagare som avslutade utbildningen vid den första omgången hade 

tillräckliga yrkeskunskaper för att kunna bli anställningsbara men inte tillräckliga 

språkkunskaper. Språket är viktigt i yrket ur bland annat arbetsmiljö och 

säkerhetsaspekter.   

Pilotprojektet korta vägen energi är en insats för ingenjörer inom ramen för detta 

snabbspår. Kursen startade i Kristianstad under maj månad 2018 med 13 deltagare. 

Utbildningen var 26 veckor lång och de kurser som ingick var bland annat 

yrkesspecifik svenska, kunskap om svensk arbetsplatskultur, det svenska 

energisystemet samt arbetsplatsbesök. I utbildningen ingick praktik på ett 

branschföretag i upp till tre månader. Kursen kommer att utvärderas tillsammans 

med Folkuniversitet och Energiföretagen Sverige i början av 2019. 

4. Fastighetsbranschen 

Snabbspåret för fastighetsbranschen omfattar fyra yrken, fastighetsskötare, 

fastighetsvärd, fastighetstekniker samt ingenjörer. En överenskommelse finns med 

KFO, Fastigo, Almega Fastighetsarbetsgivarna, Vision, Fastighetsanställdas Förbund, 

Unionen, Kommunal och Arbetsförmedlingen. 
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4.1 Deltagare 

Från och med januari 2016 till december 2018 har totalt 539 personer som 

identifierats som fastighetsskötare, fastighetsvärdar, fastighetstekniker samt 

ingenjörer deltagit i snabbspårsinsatser. Av dessa var 97 procent män. 

4.2 Snabbspårspecifika insatser/aktuellt 

Insatser inom snabbspåret för fastighetsbranschens består av kartläggning, 

branschvalidering och komplettering. Från och med mars 2018 kan 

Arbetsförmedlingen anvisa till validering och fram till oktober 2018 har 16 deltagare 

anvisats. I oktober deltog 49 personer i arbetsmarknadsutbildningar. 

5. Kockar 

Snabbspåret för kockar omfattar två yrken, kockar och kallskänkor. En 

överenskommelse finns med Visita och Hotell- och restaurangfacket. 

5.1 Deltagare 

Från och med januari 2016 till december 2018 har totalt 312 personer deltagit eller 

deltar i snabbspåret. Av dessa är 86 procent män.  

5.2 Snabbspårsspecifika insatser/aktuellt 

Arbetsförmedlingens upphandlade validering inom branschen är av stor betydelse för 

snabbspåret, vilket gör att det finns anledning att särskilt belysa hur 

valideringstjänsten används. Den nya valideringstjänsten har funnits valbar enligt 

LOV sedan oktober 2017. Detta har inneburit att det nu finns fler leverantörer att 

välja bland samt att tjänsten finns att tillgå på ett större antal orter än tidigare. I flera 

av storstäderna finns i dagsläget även möjlighet att välja mellan olika leverantörer. 

Nya leverantörer och orter tillkommer kontinuerligt.  

Antalet valideringar har sedan oktober 2017 långsamt ökat över tid, men rör sig 

fortsatt på relativt låga nivåer. Till och med december 2018 har 84 nyanlända 

påbörjat validering till kock. Här räknas även de nyanlända in som ännu inte hunnit 

registreras som kockar i Arbetsförmedlingens systemstöd. Ett mindre antal har 

därefter gått vidare till fas 2 där individen får visa sina kunskaper i ett professionellt 

kök. De flesta av deltagarna är i behov av någon form av komplettering för att nå upp 

till branschens nivå. Arbetsförmedlingen erbjuder därför komplettering i form av 

arbetsmarknadsutbildning eller mer praktik.  
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6. Lastbilsförare 

Snabbspåret för lastbilsförare omfattar enbart lastbilsförare. En överenskommelse 

finns med Transportföretagarna och Transportarbetarförbundet.   

6.1 Deltagare 

Från och med januari 2016 till december 2018 har totalt 249 personer deltagit eller 

deltar i snabbspåret. Två av dessa är kvinnor.  

6.2 Snabbspårspecifika insatser/aktuellt  

Arbetsmarknadsutbildningen är på plats och i december 2018 deltog 15 personer i 

arbetsmarknadsutbildningen.  

7. Läkare, sjuksköterskor, tandläkare och 

apotekare 

Snabbspåret för legitimationsyrken inom hälso- och sjukvårdsområdet omfattar en 

rad yrken. I snabbspåret ingår läkare, sjuksköterskor, tandläkare och 

apotekare/receptarier medan övriga legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården 

kan använda delar av snabbspåret. En överenskommelse finns med Sveriges 

kommuner och landsting (SKL), Vårdföretagarna, Sveriges Apoteksförening, Sveriges 

läkarförbund, Vårdförbundet, Sveriges psykologförbund, Tjänstetandläkarna, 

Sveriges Farmaceuter, Fysioterapeuterna, Akademikerförbundet SSR, Unionen, 

Sveriges Arbetsterapeuter och Arbetsförmedlingen. 

7.1 Deltagare 

Från januari 2016 till december 2018 har 1 008 personer deltagit eller deltar i 

snabbspåret. Av dessa är 59 procent män och 41 procent kvinnor. Detta gör spåret till 

en av tre snabbspår med relativt jämn könsfördelning.  

7.2 Snabbspårspårspecifika insatser/aktuellt  

För läkare och sjuksköterskor har Arbetsförmedlingen i samarbete med lärosäten 

bedrivit 10 veckor långa introduktionsutbildningar inför Socialstyrelsens 

kunskapsprov. I de utvärderingar som har gjorts har det visat sig vara allt svårare att 

fylla platserna till introduktionsutbildningarna samtidigt som antalet individer som 

senare klarar Socialstyrelsens prov efter utbildningen är relativt lågt. Detta har 

föranlett att Arbetsförmedlingen i samarbete med lärosätena nu gör en översyn av 

dessa utbildningar för att kunna göra nödvändiga justeringar, både gällande innehåll, 

så att deltagarna är bättre rustade inför kunskapsproven och att överenskommelsen i 
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övrigt blir mer ändamålsenlig. Under hösten 2018 har därför en 15 veckor lång 

introduktionsutbildning bedrivits med Lunds Universitet och tillsammans med 

Region Skåne med ett något förändrat upplägg innehållsmässigt. Utbildningen går 

även under våren 2019. Utvärdering av höstens resultat tillsammans med Lunds 

Universitet och Region Skåne kommer under våren 2019.  

Förutsättningarna i snabbspåret har förbättras genom de stora satsningar som 

regeringen gjort på kompletterande utbildningar för läkare, sjuksköterskor, 

tandläkare, apotekare, biomedicinska analytiker, fysioterapeuter, psykologer och 

barnmorskor. Dessa satsningar gör att Arbetsförmedlingen i huvudsak bör jobba för 

att de arbetssökande når antagningskraven som ställs för den kompletterande 

utbildningen.  

För apotekare har Arbetsförmedlingen avsiktsförklaringar med nationella 

apotekskedjor, vilket avsevärt underlättat möjligheten att hitta praktikplatser åt 

nyanlända apotekare. Nära samarbeten finns också mellan flertalet landsting och 

privata vårdgivare som erbjuder praktikplatser. Flera av de kompletterande 

utbildningarna sker via distansstudier, vilket är välkommet för att förbättra 

tillgängligheten över landet. För vissa kompletterande utbildningar, såsom den för 

tandläkare, finns det betydligt fler behöriga sökande än vad det finns platser, vilket är 

ett problem. Arbetsförmedlingen och parterna ser ett behov av att hitta mer flexibla 

sätt att förbereda sig inför Socialstyrelsens kunskapsprov för tandläkare, exempelvis 

genom distansutbildning som går att kombinera med anställning. 

8. Livsmedelsbranschen 

Snabbspåret för livsmedelsbranschen omfattar tre yrken, slaktare, styckare och 

bagare. En överenskommelse finns med Livsmedelsföretagen och Livsmedels 

Arbetareförbundet. 

8.1 Deltagare 

Från och med januari 2016 till december 2018 har totalt 366 personer deltagit eller 

deltar i snabbspåret. Av dessa är 91 procent män.  

8.2 Snabbspårspecifika insatser/aktuellt  

Inom snabbspåret för bagare finns en modell för tester av bagare. Modellen är unik i 

sitt slag på det sättet att en ambulerande yrkeskompetensbedömare från 

branschorganisationen Sveriges Bagare och Konditorer testar deltagare och ger 

rekommendationer för vidare insatser. Utifrån detta har en nationell modell tagits 

fram.  

Fram till december 2018 har 71 nyanlända gått igenom bedömning enligt modellen 

för bagare. Här räknas även de nyanlända in som ännu inte hunnit registreras som 
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bagare i Arbetsförmedlingens systemstöd. Bedöms individen ha tillräckliga 

kunskaper efter testet ges rekommendationen att individen ska ta del av en 

yrkeskompetensbedömning ute på en arbetsplats. Testerna har under året utförts i 

Stockholm, Malmö, Jönköping och Göteborg   

För slaktare och styckare har det framkommit ett behov att göra ett omtag gällande 

insatserna i detta snabbspår, då det som har gjorts hittills gällande arbetet med 

kartläggningsinsatser och yrkeskompetensbedömningsplatser hos arbetsgivare inte 

har givit önskat resultat.  En genomgång av befintliga insatser samt möjligheten till 

eventuella förändringar tillsammans med arbetsmarknadens parter är planerade att 

påbörjas under våren 2019. 

9. Lärare och förskollärare 

Snabbspåret för lärare och förskollärare omfattar ett flertal olika lärartjänster. I 

snabbspåret ingår universitets- och högskolelektorer, övriga universitets- och 

högskolelärare, lärare i yrkesämnen, gymnasielärare, grundskollärare, förskollärare, 

speciallärare och specialpedagoger. En överenskommelse finns med Lärarnas 

Riksförbund, Lärarförbundet, SKL och Almega Tjänsteföretagen. 

9.1 Deltagare 

Från och med april 2016 till december 2018 har totalt 1 536 personer deltagit eller 

deltar i snabbspåret. Av dessa var 64 procent kvinnor och 36 procent män. 

Snabbspåret för lärare och förskollärare är ett av två snabbspår där majoriteten av 

deltagarna är kvinnor. Antalet nya deltagare per månad varierar en del vilket beror på 

att tillgängliga insatser också varierar. Exempelvis sker starter av uppdrags-

utbildningen vid några bestämda månader under året. Antalet deltagare i detta 

snabbspår är högst av samtliga snabbspår.  

9.2 Snabbspårspecifika insatser/aktuellt  

Sex lärosäten ingår i den överenskommelse som har tecknats för detta snabbspår och 

samtliga sex lärosäten har pågående eller avslutade utbildningar i december 2018.1 

Under hösten har samtliga lärosäten haft utbildningsstarter. På grund av prognos för 

kraftigt minskat inflöde under 2019 kommer ingen ny utbildning starta vid Umeå 

universitet under 2019. 

Deltagande lärosäten uppger att sedan den första starten i april 2016 fram till 10 

december 2018 så har 1 261 deltagare påbörjat arbetsmarknadsutbildningen för 

lärare och förskollärare vid något av lärosätena. 776 deltagare har slutfört 

arbetsmarknadsutbildningen vid något av de sex anslutna lärosätena. I genomsnitt 

har ca 8 procent avbrutit utbildningen. Lärosätena uppger vidare att omkring 60 

                                                           
1 Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Malmö universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet 
och Örebro universitet. 
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personer, som genomgått utbildningen inom snabbspår har antagits till Utländska 

lärares vidareutbildning och påbörjat utbildningen.  

Arbetsförmedlingen kan tydligt se att det under det senaste halvåret har blivit svårare 

att hitta lämpliga kandidater till arbetsmarknadsutbildningen som lärosätena ger. 

Detta kan dels bero på att inflödet av nyanlända har gått ner väsentligt, dels att 

arbetsmarknaden är god och kommuner och andra arbetsgivare är villiga att anställa 

personal med lärarbakgrund för antingen assistenttjänster, eller andra typer av 

tjänster. En utmaning är att motivera dessa personer att fortsätta vägen mot 

lärarlegitimation och att finna arbetsgivare som stöttar den enskilde. Det finns en 

stor risk att personer med lärar- eller förskollärarbakgrund fastnar i tjänster som de 

är överkvalificerade för, alternativt lämnar banan mot lärarlegitimation och därmed 

möjligheten till tillsvidareanställning och en framtid som lärare eller förskollärare i 

Sverige. Arbetsförmedlingen arbetar mycket med frågor om karriärvägledning och i 

slutänden är det den enskilde individen som väljer väg. Sådana val behöver grunda 

sig på information om vad olika val innebär på kort och lång sikt. 

10. Målare 

Snabbspåret för målare vänder sig enbart mot målare. En överenskommelse finns 

med Måleriföretagen i Sverige och Svenska målareförbundet. 

10.1 Deltagare 

Från och med januari 2016 till december 2018 har totalt 268 personer deltagit i 

snabbspårsinsatser inom snabbspåret för målare. Samtliga av dessa är män.  

10.2 Snabbspårspecifika insatser/aktuellt  

Från att de nya valideringstjänsterna blev möjliga att använda  i juli 2017 och fram till 

december 2018 har 115 nyanlända påbörjat validering enligt branschens 

valideringsmodell. Varav 75 av dessa under 2018.. Här räknas även de nyanlända 

som ännu inte hunnit registreras som målare i Arbetsförmedlingens systemstöd. De 

flest av dessa har inte uppnått de krav som branschen ställer för anställningsbarhet, 

utan får oftast rekommendationer om kompletteringsutbildning och/eller 

svenskstudier. 

I dagsläget finns två leverantörer som har ansökt om och blivit godkända att utföra 

målarvalideringstjänsten, vilket innebär att ett begränsat antal deltagare kan 

valideras. För att få fler anbud från leverantörer som är certifierade av branschen har 

Arbetsförmedlingen möjliggjort att leverantören vid sidan av succesiva starter även 

har möjlighet till gruppstarter. Detta innebär att leverantörer kan planera 

verksamhet bättre.   



 Samhällsvetare inklusive ekonomer och jurister 
 
 
 
 
 

Kompletterande utbildning för målare (delar av arbetsmarknadsutbildningar) finns 

på fyra orter: i Stockholm, Göteborg, Malmö och Övertorneå. I april 2018 deltog 29 

personer i arbetsmarknadsutbildning inom snabbspåret. 

11. Samhällsvetare inklusive ekonomer och 

jurister 

Snabbspåret för samhällsvetare riktar sig till samhällsvetare, ekonomer och jurister. 

En överenskommelse finns med arbetsmarknadens parter. Arbetsgivaverket, 

OFR/S,P,O, Saco-S, Seko 

11.1 Deltagare 

Från och med maj 2016 till december 2018 har totalt 1 760 personer deltagit eller 

deltar i snabbspårsaktiviteter. Av dessa är 37 procent kvinnor och 63 procent män. 

Det höga antalet deltagare i detta snabbspår kan förklaras med att snabbspåret 

omfattar många yrkeskategorier och att fler aktiviteter än uppdragsutbildningen på 

ett lärosäte ingår i snabbspåret. Många personer går exempelvis den förberedande 

utbildningen korta vägen som har akademiker som främsta målgrupp. 

11.2 Snabbspårspecifika insatser/aktuellt  

Uppdragsutbildningen genomförs vid Linnéuniversitetet och Malmö universitet 

samt vid Södertörns högskola. Fram till december 2018 har sammanlagt 170 personer 

gått uppdragsutbildningen. För att ge förutsättningar att klara de akademiska 

studierna, förbereds deltagarna språkmässigt genom den förberedande utbildningen 

korta vägen under 12 veckor. Lärosätena ger även individuellt stöd i form av 

mentorer, studieverkstad eller extra språkstöd. Dessa insatser gör att de en stor andel 

av deltagarna klarar de högskolepoänggivande kurserna. 

Linnéuniversitetet har genomfört en omgång som halvdistansutbildning. Lärosätet 

har återkopplat att distansundervisningen upplevdes positiv genom minskad stress 

vid hämtning av barn samt att det fungerade bra då målgruppen var kompetent att 

tillgodogöra sig undervisning online.  

Efter utbildningen på lärosätet följer en praktikperiod på 4 till 6 månader. En 

utmaning under året har varit att hitta relevanta praktikplatser för deltagarna i 

utbildningen. Parterna har under 2018 aktivt samarbetat med Arbetsförmedlingen i 

arbetet med att hitta lämpliga praktikplatser vilket har varit värdefullt.  
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12. Socialt arbete 

Yrken som omfattas av snabbspåret är socialsekreterare, kuratorer, 

biståndsbedömare, behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl. 

Parter är Akademikerförbundet SSR, ST, Universitets- och högskolerådet, Vision, 

Sveriges Kommuner och Landsting, KFO 

12.1 Deltagare 

Från och med juni 2016 till december 2018 har totalt 79 personer deltagit eller deltar 

i snabbspårsinsatser. Av dessa var 63 procent kvinnor och 37 procent män. 

12.2 Snabbspårspecifika insatser/aktuellt  

Den första uppdragsutbildningen inom detta snabbspår har genomförts med bra 

resultat vid Södertörns högskola. Trots eller på grund av att det är ett stort bristyrke 

var det svårt att hitta praktikplatser efter den akademiska utbildningen. Parterna har 

bidragit till arbetet med att utifrån deltagarnas kompetens och önskemål hitta 

lämpliga platser. 

Andra snabbspårsinsatserna är arbetspraktik, yrkessvenska eller korta vägen. Det 

låga antalet personer som deltagit i snabbspåret beror till en del på att det är svårt att 

identifiera kompetensen vid kartläggningen eftersom socionomutbildning enligt den 

svenska modellen inte finns i länder som de nyanlända kommer ifrån. Som hjälp i 

identifieringsarbetet framöver har ett självskattingsverktyg nyligen blivit klart som 

SSR tagit fram i ett främjandemedelsprojekt.  Syftet är att underlätta identifieringen 

av kompetens och ge nyanlända egenmakt att tydliggöra sin kompetens inom socialt 

arbete.  

13. Tjänstemän inom byggsektorn 

Snabbspåret för tjänstemän inom byggsektorn omfattar ingenjörer inom bygg och 

anläggning. En överenskommelse finns med Sveriges Byggindustrier, Sveriges 

Ingenjörer, Ledarna och Unionen. 

13.1 Deltagare 

Från och med januari 2016 till april 2018 har totalt 457 personer deltagit eller deltar i 

snabbspåret. Av dessa är 25 procent kvinnor och 75 procent män.  
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13.2 Snabbspårspecifika insatser/aktuellt  

Av de 457 personer som deltar eller har deltagit i snabbspåret har 151 personer haft 

praktik som första programinsats. Under en del av dessa praktikbeslut kan en 

yrkeskompetensbedömning ha genomförts. Den ska resultera i en beskrivning av 

individens kompetens inom ramen för yrket samt innehålla ett utlåtande och 

rekommendation om komplettering, där det behövs.  

Under hösten 2017 uppdaterades underlaget för avsiktsförklaringen om samverkan 

mellan branschen och Arbetsförmedlingen, för att skapa vägar in i branschen för 

nyanlända med relevant kompetens. Målsättningen är att fortsatt skapa 

förutsättningar för nyanlända med relevant utbildning eller erfarenhet att bli 

anställningsbara i byggbranschen.  

14. Träindustrin 

Snabbspåret för träindustrin omfattar maskin- och CNC-operatörer inom 

träindustrin, ytbehandlare, fin- inrednings- och möbelsnickare, skräddare, 

ateljésömmerskor, sömmare, tapetserare och montörer inom träindustrin. En 

överenskommelse finns med Trä- och Möbelföretagen och GS Facket för skogs- trä- 

och grafisk bransch. 

14.1 Deltagande 

Från och med januari 2017 till december 2018 har totalt 768 personer deltagit eller 

deltar i snabbspåret. Av dessa är 14 procent kvinnor och 86 procent män.  

14.2 Snabbspårspecifika insatser/aktuellt  

Sedan föregående snabbspårsrapport har nyanländas kompetenser testats och 

verifierats genom en förvalidering för att kunna avgöra om de kan gå vidare i 

snabbspåret. Detta har skett i Småland där det finns stor lokal efterfrågan på 

arbetskraft inom snabbspåret. Förvalideringen har visat att det skiljer mycket 

erfarenhetsmässigt vad många nyanlända har för kompetenser. Många har 

kompetenser som är hantverksmässiga men saknar erfarenhet av att arbeta inom 

industrin. De flesta behöver därför utbildningsinsatser för att kunna ta anställning 

inom branschen. Samarbete med Träcentrum i Nässjö har fortsatt.  

 

 


