
 
 

ISA 
 

ISA – Integration, Samverkan, Arbete 
 
 
Bakgrund 
 
Bland tidigare komna flyktingar i Lycksele kommun finns idag en relativt stor grupp som 
uppbär ekonomiskt bistånd från kommunen och som inte avslutat sfi-studierna och/eller har 
liten eller ingen erfarenhet från svensk arbetsmarknad. Brister i den tidigare 
flyktingmottagningen har bl.a. varit avsaknaden av organiserad introduktionsverksamhet, 
framförallt med inriktning mot arbetspraktik och arbete men också en stor brist på samverkan 
mellan kommunens olika förvaltningar. Ett projekt, Vägen, har pågått i kommunen 2007-2008 
(avslutas 2008-12-31) med dels syfte att kartlägga tidigare komna flyktingar när det gäller 
arbete, studier och försörjning samt bistå flyktingar och anhöriga till flyktingar med hjälp i 
olika myndighetskontakter. De erfarenheter som kan dras av projektet så här långt visar 
förutom ovan påtalade brister i organisationen också på behovet av en särskild stödfunktion 
till invandrare i kontakter med olika myndigheter, framförallt Migrationsverket. 
 
Då Lycksele kommun tecknat ett nytt avtal med Migrationsverket om flyktingmottagning 
under perioden 2007-2009 behövs nya metoder för att på ett bättre sätt än tidigare introducera 
nyanlända till svenskt arbetsliv och korta vägen till självförsörjning. Av de slutsatser som dras 
av tidigare mottagning samt projektet Vägen behövs också en ny organisation som främjar 
samverkan mellan kommunens olika förvaltningar samt mellan kommun och 
Arbetsförmedlingen. 
 
Syfte 
 
Utveckla metoder och arbetssätt för en bättre och snabbare introduktion till svensk 
arbetsmarknad för nyanlända som sedan kan implementeras i ordinarie verksamhet. 
 
 
Mål 
 

1. Snabbare introduktion till svensk arbetsmarknad för nyanlända genom: 
 

• att alla deltagare i projektet erbjuds coachning och praktik/instegsjobb under en 
period av 3-12 månader. 

 
• möjligheten för deltagarna att kombinera studier och praktik/instegsjobb. 



 
• att deltagarna får ökad kännedom om svensk arbetsmarknad och ett lokalt 

kontaktnät till kommun, företagare och andra organisationer i Lycksele. 
 
 

2. Möjligheten för deltagarna att av en särskild stödperson få inledande hjälp och stöd i 
kontakter med myndigheter, främst Arbetsförmedlingen men också Migrationsverket i 
frågor som rör anhöriginvandring m.m. 

 
 
Målgrupp för projektet 
 

• Nyanlända flyktingar som omfattas av avtalet med Migrationsverket 2007-2009. 
 
• Nyanlända flyktingar 2010-2011. 

 
• Tidigare komna invandrare utanför det kommunala avtalet med Migrationsverket som 

uppbär offentlig försörjning (remitteras från Socialtjänsten). 
 
 
Avgränsningar och mervärde 
 
Idag saknas en praktikanskaffningsfunktion i den kommunala verksamheten. 
Arbetsförmedlingen har små möjligheter att bistå målgrupperna med praktikplatser. 
 
 
Genomförande och samverkan 
 
Flyktingmottagningen som organisatoriskt faller under Arbetsmarknadsenheten äger och leder 
projektet. Till projektet bildas en styrgrupp med representanter från AME, 
Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Styrgruppen som sammanträder fyra gånger per 
år beslutar i övergripande frågor som rör projektet. Utöver styrgruppen kommer lokal 
samverkansgrupp på handläggarnivå att bildas med representanter från AME, 
Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen. Samverkansgruppen träffas en gång i månaden 
och diskuterar aktuella ärenden. 
 
AME planerar att rekrytera två handledare till projektet med lämplig bakgrund/utbildning 
inom arbetsmarknadspolitiska frågor, integration eller socialt arbete. För arbetsledning av 
projektet ansvarar flyktingsamordnare vid AME. 
 
Samverkansparter: 
 

• Socialförvaltningen remitterar deltagare som ingår i målgruppen och uppbär offentlig 
försörjning till projektet. 

 
• Arbetsförmedlingen bistår nyanlända med praktisk hjälp kring instegsjobb samt andra 

jobbsökaraktiviteter och projekthandledarna med hjälp att anskaffa praktikplatser. 
 



• AME upprättar handlingsplaner i samverkan med Socialförvaltningen och 
Arbetsförmedlingen, anskaffar praktikplats och står uppföljning gentemot arbetsgivare 
och projektdeltagare. 

 
 
Arbetsuppgifter för handledarna (två heltidstjänster): 
 
80 % av arbetstiden: 
 

• Dra upp riktlinjer och rutiner för samverkan mellan projektparterna. 
• Upprätta aktivitetsplaner för deltagarna i projektet. Planen följs upp med jämna 

intervaller och revideras vid behov av respektive projektpart. 
• Anskaffa praktikplatser och praktikhandledare på arbetsplatserna i samarbete med 

Arbetsförmedlingen. 
• Aktivt lotsa/coacha individen under praktiktiden via täta praktikbesök. 
• Vara ett stöd för handledare på arbetsplatserna. 
• Slussa vidare deltagarna efter avslutad praktik och föreslå vidare åtgärder. 
• Uppföljning av verksamheten. 

 
20 % av arbetstiden: 
 

• Fungera som ett inledande stöd till invandrare i kontakter med myndigheter, främst 
Migrationsverket i frågor som rör bl a anhöriginvandring. 

 
 
Vilka hinder finns för att målen ska uppnås? 
 

• Dagens organisation kring SFI. 
• Arbetsförmedlingens medel och resurser när det gäller praktikplatser och instegsjobb. 
• Sekretesslagstiftning. 
• Svårigheter att anskaffa praktikplatser. 

 
 
Tid och aktivitetsplan 
 
Period för projektet: 2009-01-01 – 2011-12-31 
 
Aktivitetsplan 
 
2009 
Januari Bildande av styrgrupp. Utarbeta uppföljning, internt förankringsarbete, rekrytera 

två handledare. Rekryteringen utförs av projektägaren. 
 
Mars Handledarna påbörjar arbetet med individerna i målgruppen. 
 
Augusti Delutvärdering presenteras för samordningsförbundet. 
 
December Årsredovisning presenteras för samordningsförbundet. 
 



2010 
Jan-dec Pågående arbete i projektet. Resultat redovisas skriftligt till finansiärerna två 

gånger per år. 
 
2011  
Jan-dec  Pågående arbete i projektet. 
 
Juni Halvårsrapport. 
 
Oktober Slututvärdering påbörjas. 
 
December Slutrapport redovisas för samordningsförbundet och ev. andra finansiärer. 
 
 
Jämställdhet 
 
Projektets parter följer de jämställdhetspolitiska mål som beslutats för respektive verksamhet. 
 
 
Utvärdering och resultatspridning 
 
Projektägaren ansvarar för utvärdering av projektet. Delårsresultat presenteras löpande i 
rapportform under projekttiden och avslutas med en slutrapport som delges styrgrupp och 
finansiärer. Utvärderingen ska följa upp de mål som finns uppsatta och även ge förslag till hur 
projektformen kan implementeras i den ordinarie verksamheten. 
 
Resultaten sprids på samordningsförbundets hemsida samt i lämpliga kommunala politiska 
forum och samverkande parters organisationer. 
 
 
Implementering av projektet 
 
Efter projekttidens slut ska arbetssättet implementeras i Flyktingmottagningens ordinarie 
verksamhet. Riktlinjer för implementeringen anges i slutrapporten för projektet. 
 
 
Förväntat resultat för den enskilde 
 
Deltagarna i projektet ges ökade möjligheter till arbete och egen försörjning genom att: 
 

• Språkträning på arbetsplatser 
• Etablera kontakter med olika arbetsgivare 
• Få möjlighet att prova på olika yrken och arbetsplatser. 
• Få en ökad motivation till att sträva mot egen försörjning 

 


