
Hållpunkter för kvällen
18:00 Kompetensutmaningen, Sofia 
Svensson HR-chef Essunga kommun

18:10 Livet i Skaraborg, Richard Dyvelås, 
Skaraborgs kommunalförbund

18:30 Breddad rekrytering, Stefan Roos och 
Helena Sand, Arbetsförmedlingen

Ca 18:50 Fika

19:10 Utbildningar i Essunga, Mariella Niemi 
& Ulrica Wennersten, Campus Skaraborg

19:30 Information från Utbildningssektorn, 
Tina Hededal, Essunga kommun

19:40 Information från enheten för arbete 
och sysselsättning, Sofia Palcic och Maria 
Radivoi



Demografi



Åtgärder





• Syfte 

• Paketera

• Strukturera

• Attrahera

Livet i Skaraborg



TAM - Talent attraction management

Attrahera

Välkomna

Integrera

Varumärke/Ry
kte



https://visa.limetta.se/skaraborg/skaraborg/2022-09-22designskisser/viewer/StartDesktop/


Vad händer framåt?

• Webbplats

• Fortsatt jobb med struktur

• Aktiviteter



Tack för att ni lyssnade!
PLATS
Kaplansga tan 16 A

SKÖVDE

KONTAKTA MIG
richard .dyve las@skaraborg . se

0767-21 03  88



Rekrytera bredare
Stefan Roos 



Arbetslösheten Skaraborg 
oktober 2022 – jämfört med 
länet och riket

Kommun

Andel inskrivna 
arbetslösa av 

registerbaserad 
arbetskraft i %

Förändring 
jämfört med 
motsvarande 

period 
föregående år i 

%-enhet

Andel inskrivna 
långtidsarbetslös

a av 
registerbaserad 
arbetskraft i %

Förändring 
jämfört med 
motsvarande 

period 
föregående år i 

%-enhet
Riket 6,6% -0,7 3,0% -0,6
Västra Götaland 5,9% -0,9 2,5% -0,7
Skaraborg 5,1% -0,9 2,2% -0,6
Grästorp 3,6% -0,7 1,3% -0,3
Essunga 5,5% -0,4 2,4% -0,4
Karlsborg 4,0% -0,6 1,4% -0,9
Gullspång 8,7% -0,2 3,3% -0,5
Vara 4,6% -0,2 1,3% -0,6
Götene 3,9% -0,9 1,6% -0,7
Tibro 7,2% -1,5 3,5% -1,4
Töreboda 6,9% -0,6 2,6% -0,4
Mariestad 4,8% -0,7 1,8% -0,7
Lidköping 4,3% -0,6 1,7% -0,5
Skara 5,7% -1,0 2,3% -1,0
Skövde 4,9% -0,8 2,1% -0,7
Hjo 4,0% -1,2 1,8% -0,5
Tidaholm 3,8% -1,1 1,6% -0,7
Falköping 6,7% -1,3 3,5% -0,7



Öppet 
arbetslösa

58

Deltar i 
program

82

Arbete med 
stöd
75

Nystartsjobb
7

Samtliga
Essunga

Öppet 
arbetslösa

7

Deltar i 
program

35

Arbete med 
stöd

5

Nystartsjobb
7

Utomeuropeiskt födda
Essunga





Rekryter
a bredare
Gör vi rätt saker
Gör vi saker rätt
Gör rätt kompetens rätt saker

? 

Ingår i uppdraget
Stödjer gröna 
uppgifter men 

behöver inte göras 
av mitt uppdrag

Uppgifter som 
behöver göras, men 
som kan göras av 

någon annan

Uppgifter som borde 
sluta göras

Yrke

Använd kompetensen rätt



Använd kompetensen rätt 

Uppgifter som behöver göras
men kan göras av någon annan

 Gör vi rätt saker
 Gör vi saker rätt
 Gör rätt kompetens rätt 

saker

Befattningsbeskrivnin
g



Befattningsbeskrivning serviceassistent

• Förbereda frukost, lunch och fika.  Duka fram och servera. 

• Hämta och lämna matvagnen

• Vara behjälplig vid matning. Stöttning vid matning. 

• Kökssysslor/rengöring i kök. Sköta disk och avtorkning. Städa undan på bord och diskbänk/ köksön. Hålla rent 

och snyggt.

• Fylla på från förråd (inkontinensskydd, engångsartiklar mm)

• Städa boende rum

• Damma och torka av möbler inne på avdelningen, uterum, skölj, tvättstuga. 

• Vara behjälplig vid dubbelbemanning (främst helger)

• Rengöra hjälpmedel

• Vattna blommor

• Personal tvätt av arbetskläder

Personliga egenskaper:
Social kompetens, flexibel, gott bemötande, ödmjuk mot äldre, vill utvecklas, intresserad, engagerad och 
motiverad 

Övrigt:
Kunskap i svenska språket

Arbetstid
Dagtid. Arbeta varannan helg. 







Program kedjor 

Praktik
1-6 mån
Praktiskt lärande
Inför anställning
Företaget kan vara med och 
välja vem som ska ha praktiken
Yrkessvenska inför anställning

Nystartsjobb
2-3 ggr arbetsgivaravgiften upp 
till 20.000 kr/månad
20-24 år max 1 år 
Upp till 2 år för dem mellan 25-
54
55+ max  4 år 
Hur länge stödet kan beviljas 
avgörs av hur länge en person 
varit arbetslös
Introduktionsjobb, osäkert med 
budgetläget

Fortsatt anställning



Rekrytera själv med våra digitala tjänster

Skapa ditt arbetsgivarkonto
Så får du tillgång till alla                              
våra tjänster

Annonsera i Platsbanken
Nå ut till tusentals kandidater 
över hela landet. Visas även 
i                                                                               
jobbsajter som Linkedin.

Rekryteringsguiden

Hitta smartare vägar och 
spara tid i din rekrytering.

Sök kandidater
Du hittar, hanterar och                                                                              
kontaktar dina kandidater.

Snabbintervjuer
Videointervjua flera kandi-
dater vid samma tillfälle.                                  
Bra HR-funktion.                                                                                               

Anställa från utbildning
Du hittar kompetens inom                                                                 
bristyrken på egen hand.

https://www.arbetsformedlingen.se/Systemsidor/PisaInloggning/Skapa-konto-Arbetsgivare/#/valjforetag-b
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare/rekrytera/annonsera-i-platsbanken
https://www.arbetsformedlingen.se/etjanst/rekryteringsguiden/#/
https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/Mina-sidor/Sok-kandidater/
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare/rekryteringstjanster/mot-kandidater-online
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare/rekrytera/anstalla-fran-utbildning


När du rekryterar med stöd
Använd våra digitala tjänster 

Anmäl intresse
Anmäl ditt intresse för att 
anställa med anställningsstöd.

Information om 
anställningsstöd
Läs mer om anställningsstöd.

Begär ersättning
Det enklaste sättet att få ditt 
anställningsstöd utbetalt är via 
vår digitala tjänst.

Det här kan du få hjälp med av oss

● Behov och förutsättningar                                                     
Du får hjälp att göra en rekryteringsprofil.   

● Hitta kandidater                                                                        
Du får hjälp att hitta och göra urval av kandidater. 

● Stöd och hjälpmedel
Arbetshjälpmedel, planering av arbetsplatsen och 
arbetsuppgifter. Vi kan vara med på plats i början av 
anställningen och när medarbetaren har jobbat ett 
tag.

● Särskilt introduktion och uppföljningsstöd – SIUS                
SIUS kan vara med i introduktionen/praktiken för att 
stötta arbetsgivare och person med funktions-
nedsättningar samt därefter göra uppföljning efter 
behov när personen gått in i anställning.

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare/anstall-med-stod/anmal-ditt-intresse#/
https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/Begar-ersattning?pk_vid=96a3c570d6c532971570612157907c40


Kontaktuppgifter

● Stefan Roos tfn: 010-4868984
● e-post:  stefan.roos@arbetsformedlingen.se

mailto:stefan.roos@arbetsformedlingen.se




Vilka 
utbildningar 
finns på plats i 
Essunga idag?



Kurser på grundläggande 
och gymnasial nivå

• Svenska och svenska som andraspråk 
grund

• Engelska grund
• Matematik grund
• Matematik 1 och 2 på gymnasia

Idag studerar 34 elever på grundläggande och 
gymnasiala kurser hos oss i Essunga



SFI -svenska för 
invandrare
• SFI A-D

• Orienteringskurs

• 36 elever studerar på SFI (A-D) hos oss i 
Essunga

• 12 elever på SFI läser också 
Orienteringskurs hos oss



Yrkes Vux

• 25 elever studerar vård och 
omsorgsutbildning i Essunga



Yrkesutbildningar 
Campus Västra 

Skaraborg

• Barnskötare studieort Lidköping nästa start augusti 2023

• Restaurang och storhushåll Lidköping nästa start augusti 2023

• Däckmontör Götene

• Lärlingsutbildningar inom

• Bagare

• Florist

• Frisör

• SPA terapeut

• Komvux som särskild utbildning-lärling

Läs mer om alla yrkesutbildningar på länken nedan

https://campusvastraskaraborg.se/campus/start/vara-
utbildningar?form=Yrkesvux

https://campusvastraskaraborg.se/campus/start/vara-utbildningar?form=Yrkesvux


Yrkesutbildning 
Skaraborg Yrkesutbildningar 

Skaraborg

https://yrkesutb-skbg.webnode.se/yrkesvux-larling/


Yrkeshögskola och högre 
studier

• Läs mer om våra utbildningar på
Yrkeshögskolan och högre studier

• Yrkeshögskola

• Högre studier



Vilka 
utbildningar ser 
ni behov av att 
starta i Essunga 

framöver?



Kontaktuppgifter

Ulrica Wennersten
Ulrica.Wennersten@edu.lidkoping.se

0510-770977

mailto:Ulrica.Wennersten@edu.lidkoping.se


Utbildningssektorn



Utbildningssektorn

• Eleverna har prao – praktisk arbetslivsorientering
Syftet med prao är att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet 
inför kommande studie- och yrkesval.
• En vecka i årskurs 8 och en vecka i årskurs 9
• Digital prao – material från AF, regionen, Ung företagsamhet, Skolverket

• Eleverna kan göra klassvis studiebesök 
• Skolan får besök och inspiration från olika yrkesgrupper

• Framtidskoll – Ung företagsamhet tillsammans med Sparbanken Skaraborg träffar 
eleverna i årskurs 9

• Gymnasieelever har praktik, APL
• Kommunen finns gärna med och förmedlar kontakt till 

gymnasieskolorna i Vara och Vårgårda/Herrljunga angående 
praktikplatser



Enheten för arbete och 
sysselsättning

Social sektor


	Bildnummer 1
	Demografi
	Åtgärder
	Bildnummer 4
	Livet i Skaraborg
	Bildnummer 6
	Bildnummer 7
	Bildnummer 8
	Bildnummer 9
	Rekrytera bredare
	Arbetslösheten Skaraborg oktober 2022 – jämfört med länet och riket
	Bildnummer 12
	Bildnummer 13
	Rekrytera bredare��Gör vi rätt saker�Gör vi saker rätt�Gör rätt kompetens rätt saker�? �
	Bildnummer 15
	Bildnummer 16
	Bildnummer 17
	Bildnummer 18
	Program kedjor 
	Anställa från utbildning�Du hittar kompetens inom                                                                 bristyrken på egen hand.
	��När du rekryterar med stöd�
	Kontaktuppgifter
	Bildnummer 23
	Vilka utbildningar finns på plats i Essunga idag?
	Kurser på grundläggande och gymnasial nivå
	SFI -svenska för invandrare
	Yrkes Vux
	Yrkesutbildningar Campus Västra Skaraborg
	Yrkesutbildning Skaraborg
	Yrkeshögskola och högre studier
	Vilka utbildningar ser ni behov av att starta i Essunga framöver?
	Kontaktuppgifter��Ulrica Wennersten� Ulrica.Wennersten@edu.lidkoping.se��0510-770977�����
	Utbildningssektorn
	Utbildningssektorn�
	Social sektor

