Ansökan om en förstudie rörande:
Etablering genom sysselsättning
1. Utgångspunkter
Under våren kommer antalet flyktingfamiljer och ensamkommande flyktingungdomar öka avsevärt i
både Lomma och Kävlinge.
Ambitionen är att förstärka möjligheterna till arbete och sysselsättning för de vuxna och äldre
ungdomar, som både har kontakt med kommunen och Arbetsförmedlingen. Tanken är att initialt
under en tvåmånadersperiod januari-februari 2016 kartlägga vilket behov av stöd som kan tänkas
behövas, både gemensamt och i respektive kommun. När förstudien är genomförd planeras eventuellt
en ny ansökan av en förlängning av projektet.
De myndigheter som främst kommer att vara involverade i förstudien är Arbetsförmedlingen och
kommunerna. Vid en eventuell förlängning av projektet med mer operativa insatser för flyktingarna
kan både Region Skåne och Försäkringskassan vara aktuella, eftersom flera av flyktingarna med
anledning av sin situation kan tänkas ha både psykiska och fysiska besvär.
Denna förstudie skall undersöka behovet av både ett direkt stöd kring individen för att närma sig ett
arbete och bli självförsörjande, men även behov av exempelvis ökade möjligheter till sommarjobb eller
extrajobb för målgruppen. Studien innebär en kartläggning både internt inom kommunens befintliga
verksamheter, men också externt med Arbetsförmedlingen, näringslivet och civilsamhället. Andra
viktiga aktörer i kartläggningen är de två Finsam-projekten Mentorsprojektet och Samverkanskartan
del 2. Mentorsprojektet kan erbjuda mentorer inom olika branscher, vilket ger möjlighet till en direkt
inblick i det svenska arbetslivet samt ett utökat kontaktnät. Samverkanskartan del 2 kommer under tre
år framöver utveckla samverkan mellan myndigheterna och bygga broar som undviker ”glappen”
mellan verksamheterna. Även resultatet av Samverkanskartan del 2 är viktigt att ta tillvara i
planeringen av en eventuell ny ansökan.
En viktig del i förstudien är att inventera vad som görs idag och hur väl mottagningen fungerar i våra
respektive kommuner. En utvärdering av hur de flyktingar vi tagit emot hitintills integrerats i samhället
och kommit in på arbetsmarknaden ska också ingå.
Projektet kommer att ligga under beredskapsorganisation för integration som finns i Lomma kommun.
Beredskapsorganisationens uppdrag är att bygga upp en hållbar struktur för boende och integration.
Detta sker genom samarbete både inom socialförvaltningen, mellan kommunens olika förvaltningar
och tillsammans med både näringslivet och civilsamhället. Förstudien sker i nära samarbete med
motsvarande verksamhet inom Kävlinge kommun.

2. Mål


Beskriva hur mottagningen ur ett integrations- och arbetsmarknadsperspektiv fungerar idag
och vilka arbetssätt som används.



Värdera de åtgärder som görs idag och hur framgångsrika de är



Att kartlägga vilket behov som finns, utöver befintliga insatser, för att öka möjlighet till
självförsörjning för målgrupperna.

3. Målgrupper



Vuxna flyktingar över 18 år
Ensamkommande flyktingungdomar 18-21 år

4. Aktiviteter
Period

2016 januari-februari

Aktivitet








2016 slutet av februari



Ansvarig
Kartlägga vad som görs idag
Kartläggning av behov av
kompletterande insatser för individer
som befinner sig inom etableringsfasen
hos Arbetsförmedlingen
Kartläggning av behov av
kompletterande insatser för de individer
som avslutat sin etablering genom
Arbetsförmedlingen
Kartläggning av möjligheter till
sommarjobb och extrajobb inom
kommunen för målgruppen.
Utarbetande av en arbetsmodell som
kan genomföras med start i mars 2016
Under processen; planering inför
eventuell ny Finsam-ansökan
Sammanställning av förstudiens resultat
och eventuell ny Finsam-ansökan

Projektledare

Projektledare

5. Styrning och organisation
Beredskapsorganisationen för integration på socialförvaltningen i Lomma kommun är projektägare och
projektledare utses externt.

6. Relation till andra verksamheter/befintliga resurser
Kävlinge Lärcentrum - Lärcentrum har stor erfarenhet av insatser som främjar arbete och
sysselsättning och har både SFI, vuxenutbildning, IM och pågående arbetsmarknadsprogram.
Beredskapsorganisation för integration i Lomma kommun - Beredskapsorganisationen är en
viktig samarbetspartner för att samordna projektet med andra typer av insatser som är relaterade till
integration.
Integrationshandläggare (socialsekreterare) - Integrationshandläggarna förväntas ha kunskap
om befintliga insatser och om det saknas något stöd för att nå självförsörjning.

Studie- och yrkesvägledare - Studie- och yrkesvägledaren har goda kontakter med etableringen på
Arbetsförmedlingen och vägleder kring yrken och studier. Hon har även kunskap om insatser såsom
Utbildningskontrakt och Trainee-jobb som samordnas mellan kommun och Arbetsförmedling.
Etablering Arbetsförmedlingen
Personalchef och personalstrateg - Kring diskussioner rörande sommarjobb etc.
Boendestödjare/integrationshandledare - Boendestödjare förväntas ha god kännedom om de
ensamkommande flyktingungdomarna och vilket behov som finns för att nå ett arbete och bli
självförsörjande.
Ungdomskoordinator - Beröringspunkterna med ungdomskoordinator förväntas vara flera, särskilt
för de äldre ensamkommande ungdomarna.
Mentorsprojektet - Några individer ur målgrupperna kommer att kunna delta i Mentorsprojektet.
Samverkanskartan del 2 - Resultatet från Samverkanskartan bör kunna användas för att utöka
samarbetet mellan de olika myndigheterna.
Jobbcoach Trivselhuset - Då jobbcoach på Trivselhuset arbetar med att i små steg coacha vuxna i
utanförskap till arbete, kan samarbetet ske genom exempelvis gemensamma aktiviteter, grupper,
utbyte av erfarenheter etc.

7. Resurser
Nuvarande resurser
Ovan nämnda
Resursbehov utöver befintliga resurser
Lönekostnader motsvarande 1 tjänst 50% jan-feb

42 000 kr

8. Tidplan
2015 11 23
2015
2016-01-01
2016 01 11
2016 02 02
2016-02-29

Beslut i styrelsen för Finsam Kävlinge-Lomma
Utse projektledare, samverkanspart inom Kävlinge kommun samt representant hos AF
Projektstart
Idégruppen informeras om aktuellt läge
Beredningsgruppen ev ny ansökan
Slutrapport till styrelsen Finsam Kävlinge Lomma, eventuell ny Finsam-ansökan

9. Utvärdering av projektet
Utvärdering sker genom det resultat som framkommer i förstudien.

10. Implementering av gjorda erfarenheter
Då detta endast är en förstudie är implementering ej aktuellt, men däremot en diskussion kring en
fortsättning av projektet och en ny Finsam-ansökan. Frågan drivs framför allt från
Beredskapsorganisationen för integration.

9. Styrgrupp och ansvarsområden
Avrapportering görs av projektledaren till Finsam Kävlinge-Lommas befintliga Idégrupp och
Beredningsgrupp
Kontaktperson
Helen Thyter
samordnare i beredskapsorganisationen
helen.thyter@lomma.se
tel 0733-41 12 47
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