
ISA – Introduktion i samverkan 

Nyanländas väg in i kommun och arbetsliv i samverkan  
mellan olika parter i Skellefteå kommun; 

• Socialkontoret-flyktingmottagning,

• Vuxenutbildningen, SFI och CV -studievägledning, 

• Kommunledningskontoret - personalavdelningens  

enhet för arbetsmarknad – ISA

med  Arbetsförmedlingen och Migrationsverket.



Ansvarsmatris ISA – del 1
Med satta mål, mått, rutiner för återrapportering samt ansvarig för återrapport.

PLANERINGSDOKUMENT MOT ARBETE / STUDIER    
Aktivitet ;                             huvudansvar          , samverkan    Soc Vux CV Af Klk

Upprättande/uppföljning av individuellt planeringsdokument

GRUPPBASERADE TJÄNSTER
SFI studiespår 1-3

Samhällsinformation

Information om arbetsmarknaden

Utbildningsseminarium

Meritportfölj

Fokusgrupp

Uppföljande praktikmöten



Ansvarsmatris ISA – del 2
INDIVIDBASERADE TJÄNSTER    

Aktivitet ;                             huvudansvar          , samverkan    Soc Vux CV Af Klk

Yrkessvenska för invandrare

Yrkesvägledning

Praktik

Instegsjobb

Studievägledning

Yrkeskompetensbedömning

Validering

Arbetsmarknadsutbildningar

Kortare utbildningsinsatser

Eget företagande

Kompletterande aktörer

Hälsosamtal

Samtal med flyktingsamordnare

Samtal med arbetsförmedlare/arbetsmarknadskonsulent



Arbetsmarknadsenhetens 
insatser för nyanlända.

1.  Flykting, kvotflykting 
el. anhörig ankommen
före 1/12 2010

2.  Individer inom Arbets-
förmedlingens
försöksverksamhet 
2010

3. Ny reform 1/12 2010
Överenskommelse 
saknas ännu!  



Fakta från 2010 angående 
KLK arbetsmarknad och ISA

• Arbetsmarknadsavdelningen hade totalt 1516 kunder i 
18 olika verksamheter.

• ISA-arbetsmarknad hade 406 inskrivna – Enligt äldre 
reform i samverkan

• Av dessa var 126 i instegsjobb, praktik och studier

• Vi har nöjda kunder i fokusgrupper. Ca. 12 träffar/år



Kommunala vuxenutbildningen 
i ISA samarbetet på 

Campusområdet

• Vux – Vuxenutbildningsverksamhet

• CV-studievägledningen - Lärcentrum
– Valiweb = Validering via ett webbverktyg

• Sfi – Svenska för invandrare
– I arbete under både gammal och ny reform





Personer med 
mer än 9 års 

skolgång

Personer med 
4-8 års 

skolgång
Analfabeter + 
personer med  

högst 3års 
skolgång



Ca 330 elever

Nationellt test

Nationellt test

Nationellt test

180 
elever

40 
elever

75 
elever

25 
elever



Flexibla studier

• Kontinuerligt intag i alla grupper
• Distansgrupp 50 elever 

Möjlighet att studera i snabb takt
Gruppträffar en till två ggr per vecka kvällstid och/eller dagtid
Målgrupper:
– Invandrare som jobbar hel- eller deltid
– Invandrare som är föräldralediga eller saknar barnomsorg
– Långtidssjukskrivna invandrare som vill studera i egen takt
– Invandrare bosatta i orter i kommunen med dåliga kommunikationer och/eller de som tycker 

att busskortet blir för dyrbart
– Universitetsstuderande på heltid

• CD-grupp 25 elever
Dagtid individuella studier för elever som har praktik eller instegsjobb 



Förändringar från 2010 
1(3)

Alla personer som har fått uppehållstillstånd, men 
som ännu ej är kommunplacerade har 
rätt att starta Sfi.

• medför större grupper utan klarlagd
finansiering för vuxenutbildningen.

• kan innebära hastiga avbrott på grund av 
elevernas ev. flytt till annan kommun.



SFI-bonus 
2(3)

personer som…
• fått uppehållstillstånd efter 2010-07-01
• klarar Sfi inom 12 månader

kan få en bonus
studieväg 1            6.000 kr
studieväg 2            8.000 kr
studieväg 3          12.000 kr



Samhällsorientering 
3(3)

60 timmar samhällsorientering

• Planeras inom ISA av flyktingmottagningen och Sfi
• Genomförs inom ett år tillsammans med ledare med     
samma modersmål 

• Ska bedrivas i dialogform
• Många studiebesök och inbjudna personer
• Start 2 maj i Skellefteå kommun 



Innehåll i 
samhällsorienteringen

• Att komma till Sverige
• Att bo i Sverige
• Att försörja sig och utvecklas i Sverige
• Individens rättigheter och skyldigheter
• Att bilda familj och leva med barn i Sverige
• Att påverka i Sverige
• Att vårda sin hälsa
• Att åldras i Sverige



Fortsatt ansvar enligt gamla systemet för anlända åren 2008 
till december 2010, framförallt försörjningen. Omfattar idag 
cirka 160 hushåll.

Enligt nya systemet:

• Bostadsanskaffning

• Praktiskt mottagande

• Försörjningsstöd i avvaktan på att etableringsersättningen

kommer igång samt för de som inte klarar etableringsplanen

• Andra sociala insatser tillsammans med övriga IFO

• Medverkan i genomförandet av samhällsinformationen

Flyktingmottagningens 
uppgifter.



Kontaktuppgifter 
Närvarande vid detta seminarium den 31/3 2011
Skellefteå kommun, 931 85 SKELLEFTEÅ, Kundtjänst 0910-73 50 00

• Arbetsmarknadskonsulenter – ISA; Under kommunledningskontorets 
personalavdelnings arbetsmarknadsenhet.
– Lisa Söderström, 0910 - 74 02 14
– Daniel Steinwall, 0910 - 71 29 86

• Sfi-lärare – ISA; Inom vuxenutbildningen
– Anna Tegby, 076 - 80 74 837, 0910- 73 68 59

• Flyktingsamordning – ISA; Enhetschef inom socialförvaltningen
– Karl-Enar Widman, 0910-71 21 55


