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BESKRIVNING 
 

• Behov  
Allt fler nyanlända kommer från länder som varit krigshärjade i många år, som i 
Somalia och Afghanistan till Ludvika och Smedjebacken. Resurserna och 
samhällsinsatserna för dessa grupper är begränsade i relation till de behov de 
nyanlända visar. Det innebär att köbildningar uppstår för att påbörja Sfi, barnomsorg 
m.m. som påverkar dessa gruppers intåg i det svenska samhället. Det visar även, 
att steget till egenförsörjning blir längre. 
 
I avvaktan på att få del i språkutbildningen så är behovet av etablering viktigt för att 
kunna delta i samhället och kunna orientera sig i vardagen med dess avancerade 
byråkrati och utvecklade samhällsordning som kännetecknar västvärlden i relation 
till de länder de nyanlända kommer ifrån.  
 
Det är viktigt att poängtera att flertalet av nyanlända flyktingar som finns i Ludvika 
och Smedjebacken är analfabeter eller lågutbildade som är i behov av extra 
insatser utöver svenskundervisning sfi för att öka sina möjligheter att etablera sig i 
arbetslivet. 
  

 
• Syfte  
Projektet syftar till att ta tillvara vunna erfarenheter inom Integrations- och 
etableringscenter och skapa en väg in för nyanlända flyktingar som väljer 
Ludvika/Smedjebacken som hemort för att underlätta deras etablering i samhället. 
(se bilaga)   
 
Projektet syftar till att snabbt erbjuda grundläggande samhälls- och hälsoinformation 
genom invandrarservice på hemspråk för nyanlända. 
 
Inom projektets ram tas också fram översatt och reviderat informationsmaterial till 
dem mest frekventa språkgrupperna i Ludvika och Smedjebacken. 
 
Vi hoppas att ge den här gruppen extra resurser som förhoppningsvis kan öka 
deras möjligheter till ett snabbare inträde på svensk arbetsmarknad eller leda till 
vidare studier. 
 
Vi eftersträvar också att kunna rekrytera personer med invandrarbakgrund som har 
dubbla kompetenser i såväl samhällskunskap som kunskap om hälsovård utifrån de 
mest frekventa hemspråken för målgruppen.  
 

 
• Mål  

- Målgruppen ska i jämförelse mot tidigare insatser och introduktion uppleva 
en högre grad av kunskap och förståelse för samhällets funktioner. 
 

-  Målgruppen ska i högre grad än tidigare insatser uppvisa förmåga att i sina 
kontakter med sjukvården veta vart de ska vända sig samt vara medvetna 
om en hälsofrämjande livsföring och egenvård. 
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• Målgrupper  
Vuxna nyanlända flyktingar. 
 

 
• Genomgörande av projektet och tid och aktivitetsplan  
Projektet kännetecknas av att gå mot ökad professionalism och att renodla insatser 
för denna målgrupp som bor i Ludvika och Smedjebacken. Insatserna vänder sig till 
en målgrupp som ännu inte förvärvat det svenska språket i tillräcklig grad eller 
väntar på en Sfi plats eller praktikplats eller annan åtgärd. 
 
Integrations- och etableringscenter har under en period haft diskussioner med 
Arbetsförmedlingen, socialtjänsterna i Ludvika och Smedjebacken för att kartlägga 
och diskutera behovet av projektet samt samverkansmöjligheter kring detta.  
 
Vi väljer därför att inom projektets ram anställa tre samhällskommunikatörer och 
fyra instegs/nystartsjobb som Arbetsförmedlingen delfinanserar.  
 

- Kommunikatörerna ska ha kompetens inom samhällskunskap. De kommer 
också att förberedas med pedagogisk och metodiska färdigheter inom 
kommunikation och ”det goda samtalet”. Inom projektledning finns 
kvalificerad kompetens inom samhällsvetenskap samt väl förtrogna med 
projektarbete som metod.  
 

- Instegs/nystartsjobb avser personer som är nyanlända och har något av de 
mest frekventa hemspråken för målgruppen.  

 
Projektledning, kommunikatörerna och instegs/nystartsanställda har veckovisa 
träffar och projektledningen träffas mer formellt var 14:e dag. 
 

 
 

• Uppföljning och utvärdering  
Projektets styrgrupp följer upp projektet regelbundet med styrgruppsmöten 
varannan månad eller tätare vid behov för uppföljning, utvärdering och planering. 
Beslut om eventuella korrigeringar och förändringar tas av styrgruppen under 
projektets gång. 
 

 
• Organisation  
Projektägare, Finsam, Arbetsförmedlingen utgör styrgrupp till projektet och träffas 
minst 6 gånger under projekttiden. Till styrgruppen knyts kompetens från Sfi, 
socialtjänsten m.m. 
 

 
• Jämställdhet  
Genom samarbete med olika organisationer och föreningar ska man stötta 
invandrarkvinnor för att starta sina egna aktiviteter. 
 

 
• Samarbetspartner   
Ludvika kommun (ägare) 
Smedjebackens kommun genom Integrations- och etableringscenter 
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Arbetsförmedlingen 
Finsam 
 

 
 

 
 
 
    Budget 
 

Kostnadsförslag        Totalt 
Lönekostnader 
Månadslön, bruttolön 
Lönebikostnader 

288 000 

Lokalkostnader 
Kontorslokal 

  96 000 

Resekostnader 
 

  24 000 

Aktiviteter 
 Utbildningar, föreläsningar, översättningar 

  48 000 

Material/expenser 
Broschyrer, datorer, administrativtstöd, stöd vid 
start av olika affärsidéer  

  60 000 

Summa 516 000 
 
 
    Finansieringsplan 
 

Finansiering    Totalt 
Finsam 516 000 
Egen finansiering  
Annan offentlig finansiering, t ex EU-fond   
Annan finansiering  
Summa 516 000 

 
   Ludvika 
 
 
   _____________________________________________________________ 
   Mohammed Alkazhami 
   Verksamhetschef 
   Integrations- och etableringscenter 
   Kultur- och fritidsförvaltning 
   Ludvika kommun 

 
• Plan för implementering 

Projektet kommer att utvärderas regelbundet under projekttiden och om 
projketets resultat faller rätt så kommer detta att ingå i kommunernas ordinarie 
verksamhet efter projekttidens slut. 
 


