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Bakgrund

• Ny lag trädde i kraft 1 december 2010
• Syfte: påskynda nyanländas 

etablering i arbets- och samhällslivet
• Arbetsförmedlingen får ett 

samordnande ansvar





Vårt ansvar i korthet

• Etableringssamtal
• Vissa nyanländas bosättning
• Etableringslots via valfrihetssystem
• Etableringsplan 
• Etableringsersättning 
• Uppföljning och utvärdering



Målgrupp

• Flyktingar, andra skyddsbehövande 
med uppehållstillstånd och deras 
anhöriga i åldern 20-64 år. 

• Även nyanlända i åldern 18-19 år 
omfattas om de saknar föräldrar i 
Sverige



Etableringssamtal

• Identifiera vad den nyanlände vill och kan 
• Sker i direkt anslutning till besked om 

uppehållstillstånd eller innan kommunens 
introduktionsinsatser har inletts

• Matcha kompetens och bosättning
• Validering 
• Eventuell bedömning av prestationsförmågan
• Information om lotsbanken
• Information om etableringsersättning
• Beslut om reducerad etableringsersättning  
• Resulterar i en etableringsplan



Bosättning

• Arbetsförmedlingen ansvarar för 
bosättning av personer som har 
rätt till etableringsplan

• Migrationsverket ansvarar för 
bosättning av övriga

• Matcha kompetens och boendeort
• Snabb bosättning



Etableringslots (lots)

• Stödja individen till snabb etablering på
arbetsmarknaden

• Valfrihetssystem och lotsbank
• Arbetar på uppdrag av 

Arbetsförmedlingen
• En organisation                                    

eller ett företag
• Resultatbaserad                          

ersättning



Etableringsplan

• Plan med insatser som ska underlätta 
och påskynda den nyanländes 
etablering på arbetsmarknaden

• Minst sfi, samhällsorientering och 
arbetsförberedande aktiviteter

• Utformas tillsammans med den 
nyanlände och i samverkan med 
berörda aktörer

• Omfattar högst 24 månader
• Aktiviteterna bedrivs normalt på heltid



Etableringsersättning

• En rättighet för den nyanlände 
• Individuell och lika för alla
• Vid aktivt deltagande i aktiviteter 

enligt etableringsplanen i maximalt 24 
månader

• Arbetsförmedlingen beslutar och 
Försäkringskassan utbetalar

• Etableringstillägg och 
bostadsersättning



Uppföljning och utvärdering
• System för inrapportering av nyanländas 

aktiviteter
• Samla in relevant information om deltagare i 

etableringsinsatser
• Anordnare av aktiviteter som omfattas av den 

föreslagna lagen ska rapportera vissa uppgifter 
till Arbetsförmedlingen

• Fördjupande utvärderingar





Tillsammans!

Vi är många som spelar en viktig
roll för etableringen av nyanlända
på arbetsmarknaden. 

Genom att arbeta tillsammans
lyckas vi med uppdraget.


