
Etableringsuppdraget
Etableringsreformen

Omfattar asylsökande som fått uppehållstillstånd i arbetsför ålder (20-64 år)

samt nyanlända i åldern 18-19 år utan föräldrar i Sverige med

uppehållstillstånd som flyktingar eller skyddsbehövande.

Lagen omfattar även anhöriga, i samma ålder, som ansökt om 

uppehållstillstånd inom sex år från att personen som han eller hon har

anknytning till togs emot i en kommun. Deltar i etableringsreformen i 24 månader.



Etableringsuppdraget – historisk 

återblick
• Ca 1950-1985 AMS (Arbetsmarknadsstyrelsen)

• 1985 -2009 Migrationsverket och kommunerna

• 2007 tillsattes en utredning i syfte att se över arbetet med 

nyanlända och hitta möjligheter att korta tiden för 

arbetsmarknadsinträde.

• 2010 startade försöksverksamheten "Etableringsamtalet"



2010

Syftar till att underlätta 

och påskynda 

nyanländas etablering 

i Sverige. Det innebär 

att de så fort som 

möjligt ska komma i 

arbete eller i 

utbildning. 

Etableringsuppdraget trädde i kraft 1 december 2010. 



Samverkanspartners

• Kommuner

• Migrationsverket

• Länsstyrelserna

• Försäkringskassan

• Skatteverket

• Landstinget

• (Idéburna sektorn)

• (Näringslivet)



Ansvarsfördelning - LÖK

• Tydliggöra uppdrag

• Ansvarsfördelning

• Roller och Rutiner

LÖK:en - Överenskommelsen ska utveckla och

bidra till en gemensam behovsbild

och gemensam målsättning gällande

insatser för att nå uppsatta mål.



Forts. Löken

Arbetsförmedlingens roll:

• Pådrivande

• Samordnande

• Stödjande

• Lök Skellefteå LÖK 150401 - 160331.pdf

LÖK 150401 - 160331.pdf


Etableringsuppdraget

- Vad gör då Arbetsförmedlingen?



Etableringsuppdraget



Antal inskrivna: drygt 300 av 52500 i landet

139 kvinnor och 204 män

Med arbete: 54 ca 23%

Praktik/studieplats/AUB: 11

Förberedande utbildning: 76

Arbetsträning: 6

Främst från länder som Syrien, Eritrea, Somalia och Afghanistan

Akademiker: 51 personer med 2 år eller mer eftergymnasial utbildning

14 personer med kortare än 2 år eftergymnasial utbildning

117 personer med kortare än 9-årig grundskola

Etableringsuppdraget lite statistik



Etableringsuppdraget

Kompetensresurs att ta tillvara
Skellefteå 80 000 invånare? Regional tillväxtfråga.

Generationsväxlingen är här. Kommunerna -> oftast största arbetsgivarna/orten.

Privata små och medelstora företag.



Etableringsuppdraget
Utmaningar

• Kulturskillnader - förståelse

• Fördomar - finns

• Bostäder - behövs

• Språk - utveckling

• Jobb - nätverk

• Mellan stolarna – förbättrad samverkan



Etableringsuppdraget
Tröskelsänkande aktiviteter

• Arbetsgivarkontakter, bygga kunskaper, minska 
fördomar.

• Aktivt jobba med matchning av kompetenser.

• Pensionärsintervjuer

• Studieplatsen Studieplats

• Studiebesök

• Samverkan och samarbete

Inbjudan Frukostmöte_Integration.pdf

