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Bakgrund 
Allt fler nyanlända kommer till Ludvika och Smedjebacken från länder som varit krigshärjade i många år. 
Resurserna och samhällsinsatserna för dessa grupper är begränsade i relation till de behov som finns. Det 
innebär bl.a. att väntetiderna för att få starta SFI eller tilldelas en barnomsorgsplats blir längre vilket i sin 
tur fördröjer integrationsprocessen och möjligheten till självförsörjning.  
Då en stor del av de nyanlända flyktingar som finns i Ludvika och Smedjebacken är analfabeter eller 
lågutbildade ökar behovet av extra insatser utöver SFI för att öka deras möjligheter att etablera sig i ar-
betslivet. 
 
Syfte 
Projektet syftar till att ta tillvara vunna erfarenheter inom integrations- och etableringscenter och skapa 
en väg in i samhället för nyanlända flyktingar som väljer Ludvika/Smedjebacken som hemort.  
 
Projektet syftar även till att snabbt erbjuda grundläggande samhälls- och hälsoinformation genom in-
vandrarservice på hemspråk för nyanlända. Denna aktivitet får ses som en förstärkning till den samhälls-
orientering som vi redan tidigare bedrivit. 
 
Inom projektets ram tas också fram översatt och reviderat informationsmaterial till dem mest frekventa 
språkgrupperna i Ludvika och Smedjebacken. 
 
 
Vi eftersträvar att rekrytera personer med invandrarbakgrund som har dubbla kompetenser i såväl sam-
hällskunskap som kunskap om hälsovård utifrån de mest frekventa hemspråken för målgruppen. 
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Målgrupp 
Vuxna nyanlända flyktingar 
 
Projektmål 
 - Målgruppen ska i jämförelse med tidigare insatser uppleva en högre grad av kunskap och förståelse 

för samhällets funktioner. 
 
-  Målgruppen ska i högre grad än vid tidigare insatser uppvisa förmåga att i sina kontakter med bl.a. 

sjukvården veta vart de ska vända sig samt vara medvetna om en hälsofrämjande livsföring och egen-
vård. 
 

Genomförande 
 
Skapande av en fungerande mötesplats 
Frändskapshusen i Ludvika och Smedjebacken är och skall vara navet för de aktiviteter integrations-och 
etableringscenter bedriver. Frändskapshusen hade redan innan projektets införande många aktiviteter 
som riktade sig till målgruppen men har i och med projektstarten mer kännetecknats av professionalism 
och renodlade insatser. 
 
Personal 
Personalen har bestått av 3 kommunikatörer (2 i Ludvika och 1 i Smedjebacken) samt 4 in-
stegs/nystartsjobb (2 på vardera ort).Kommunikatörerna har visat stor kunskap i hur det svenska sam-
hället fungerar och på så vis kunnat handleda målgruppen i samhällsfrågor. 
Då nyetableringarna i de båda kommunerna skilde sig i fråga om ursprungsland rekryterades in-
stegs/nystartsjobbarna olika. I Smedjebacken dominerade nyetableringarna av familjer med Somalisk 
bakgrund varför 2 personer ur den språkgruppen anställdes. I Ludvika visade nyetableringarna en större 
mångfald varför en arabisktalande och en med Somaliskt ursprung anställdes. 
Dessa 4 personer har fungerat som språkstöd till kommunikatörerna men även i stor grad hanterat egna 
ärenden. 
Personalen kan ge service på engelska, spanska, somali, tigra, arabiska och franska. Men då verksamheten 
bedrivs i samma lokaler som Ludvika kommuns tolkförmedling kan vi förmedla service på betydligt fler 
språk. 
 
Organisation  
Projektets styrgrupp har bestått av representant från Integrations-och etableringscenter (projektägare), 
Finsam (som delfinansierat projektet) och Arbetsförmedlingen. Styrgruppen har haft regelbundna möten 
för att kunna följa upp verksamheten. Inga justeringar i projektplanen har behövts göras under projektti-
den. 
Möjlighet att knyta till kompetens från Sfi och socialtjänsten vid behov har funnits. 
 
Samarbetspartners/nätverk 
Vi har under projekttiden skapat och fördjupat kontakter med samarbetspartners och andra aktörer så 
som arbetsförmedlingen, försäkringskassa, skatteverket, migrationsverket, olika bostadsföretag samt 
sjukvården för att nämna några. 
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Då vår verksamhet nu är känd hos olika myndigheter och organisationer blir de allt vanligare att dessa 
hänvisar nyanlända till oss för att få råd och stöd. 
 
Aktiviteter 
Aktiviteterna vi bedrivit kan delas in i två kategorier. Dels den dagliga, fortlöpande handledningen och 
hjälpen med praktiska frågor kring hur man fyller i blanketter och vilken myndighet man kontaktar då 
olika frågor dyker upp. Syftet med den aktiviteten har inte varit hjälpen i sig utan att vi vill förvissa oss 
att personen i fråga har lärt sig eller i vart fall kommit ett steg närmre att klara uppgiften på egen hand. 
Antalet dagliga besökare som efterfrågat den här hjälpen har varierat över tid. Medeltaget ligger i Ludvika 
på 30 (migrationsverkets ärenden oräknade) och i Smedjebacken 20. Det totala antalet dagliga besökare, 
dvs. de som besöker verksamheten utan att efterfråga hjälp, är betydligt fler.  
De områden som besökarna mest efterfrågar hjälp och stöd om är Försäkringskassan, Skatteverket och 
frågor som rör hälso-och sjukvård.  
Då antalet asylboenden ökat i kommunen (för närvarande ca 300 platser enligt migrationsverkets sta-
tistik) har också antalet besökare ur gruppen asylsökande på Frändskapshuset i Ludvika ökat. Då frågor 
kring detta inte faller under Frändskapshusets ansvar eller kompetens har vi ordnat så att migrationsver-
kets personal kommer till Frändskapshuset 3 timmar 2 gånger i veckan. 
Det är en service som visat sig falla väl ut och som gör att Frändskapshusets övriga verksamheter blivit 
mer synliggjorda. Vi har ingen statistik på dessa besök men uppskattningsvis rör det sig om 30-40 besök 
per tillfälle. 
 
Den andradra kategorin aktiviteter vi har är de som är inplanerade på eftermiddagar och kvällar. 
Babbel kallar vi vår öppna samtalsverksamhet som bedrivs regelbundet och som syftar till att nyanlända 
ska få möjlighet att tillsammans med andra prata svenska.  
Tjejkvällar är en annan regelbunden aktivitet där kvällarna planeras utifrån olika teman. 
En kväll i månaden bedriver vi ett kulturkafé där kulturaktiviteter från olika länder presenteras. Det kan 
röra sig om musik, konst, poesi och film. 
Vi har regelbundna föreläsningar av olika externa aktörer. Det kan vara representanter från olika myn-
digheter eller organisationer som berättar om sina verksamheter eller någon som berättar om sina upple-
velser om och från sitt hemland. 
 
Information 
Projektet har tagit fram informationsmaterial i form av blad och broschyrer. Verksamheten har även 
synliggjorts i lokalpress och TV. Frändskapshuset har en egen Facebookgrupp.  
Information finns även att finna på Ludvika kommuns hemsida under rubriken Invandring och Integrat-
ion. Insteg Dalarna är en hemsida som drivs av IEC i Ludvika. Här kan man som nyanländ hitta nyttig 
samhällsinformation på många olika språk. Sidan behöver dock uppdateras.  
 
Utvärdering 
En enkätundersökning genomfördes på Frändskapshusen (invandrarservice) under våren 2014 där 20 
slumpvis utvalda deltagare i Ludvika och 10 i Smedjebacken ingick. Resultatet visar tydligt att vi lyckats 
bra med verksamheten. 
 
88 % av de tillfrågade i Ludvika och 100 % i Smedjebacken upplever att de fått ett bra eller ganska bra 
bemötande av Invandrarservice. 
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På frågan om man fått den hjälp man eftersökt svarade 91 % i Ludvika och 100 % i Smedjebacken bra 
eller ganska bra. 
Stödet man fått av invandrarservice i sina kontakter med olika myndigheter har varit bra eller ganska bra 
anser 91 % av de tillfrågade i Ludvika och 80 % i Smedjebacken.  
90 % i Ludvika och 100 % i Smedjebacken tycker sig bli förstådda på invandrarservice när de talar på sitt 
eget språk. 
 
Att lokalerna är för små och avsaknaden av gratis kopiering är kommentarer vi fått av många deltagare. 
Vidare visar relativt många ett missnöje med att personalen inte är mer aktiva i ärenden som rör migrat-
ionsfrågor eller kontakter med arbetsförmedling. En jämförande enkätundersökning kommer att genom-
föras under hösten 2014.  
 
Antal besökare och ärenden per dag sammantaget med enkätsvar och alla spontana komentarer vi fått 
under projekttiden visar att verksamheten är betydelsefull och gör skillnad. Att besökarna funnit en väg 
in i det Svenska samhället. Det är för många helt avgörande för att få vardagen att fungera att kunna 
känna tryggheten i att det finns en plats att gå till då man stöter på vardagsproblem. 
 
 
 
Ekonomi 
          
Intäkter  Utgifter  
Bidrag FINSAM  516 000:- Lönekostnader 1 261 690:- 
Övriga bidrag  612 811 :- Kontorsmaterial 7 915: - 
 1 128 811 :-  1 269 605 :- 
 
 
Implementering 
Verksamheten avslutades som projekt 2014-07-31 men kommer att drivas vidare inom ordinarie verk-
samhet i första hand t.o.m. 2014-12-31. 
 
 
Ludvika 2014-09-03 
 
 
 
Tomas Strand 
Integrationssamordnare 
 
 
 
 

 


