
Arbete, Sysselsättning och Integration 
(ASI)



• Arbetsmarknadsinsatser
• Daglig verksamhet (LSS), 
• Daglig sysselsättning (socialpsykiatri)
• Flyktingmottagande

Uppdrag



Organisation

I ASI:s ledningsgrupp ingår följande sex enhetschefer:

• Alexander Oskarsson (AME, vägledningteamet, Knutpunkten, 
Fisketorget)

• Tomas Karlsson (AME, Ung Resurs)
• Marianne Johansson (Daglig verksamhet)
• Linnea Vilhelmsson (Daglig verksamhet)
• Sufyan Kadhim (Integration, flyktingmottagande)
• Fida Said (Integration, boende)



Varför samlas under ett paraply?

• Förbättra möjligheten för arbetslösa vuxna att få tillträde till arbetsmarknaden och nå 
egenförsörjning

• Större möjlighet att möta individuella behov och tillhandahålla flexibla former av 
daglig verksamhet, erbjuda individuella placeringar och anpassningar

• Utifrån ett helhetsperspektiv erbjuda möjligheter till en god etablering i kommunen 
för nyanlända flyktingar genom en snabbare kontakt med arbetslivet

• Skapa en organisation där individens behov står i centrum och som möjliggör en 
samordning av befintliga resurser



En väg in – flera vägar ut (forts.)

Kriminal-
och frivård



Arbete & sysselsättning
 

Vänersborgs kommun prioriterar följande mål 
inom fokusområdet: 

Snabbare väg till arbete och sysselsättning 
Fler individanpassade arbetstillfällen som 
tillvaratar människors kompetenser 
Kommunen som arbetsgivare och 
organisation är ett föredöme inom 
mångfald 
Bättre matchning mellan individens och 
arbetsgivarens behov genom rätt 
kompetensutveckling 

 



Utmaningar

• Minska kompetensgapet för stora delar av målgruppen för 
att möjliggöra inträde på arbetsmarknaden (riktade 
utbildningsinsatser)

• AME förändrad roll i den kommunala 
arbetsmarknadspolitiken från sysselsättning till 
kompetensförsörjning



Fokusområden
• Samverkan med IFO-försörjningsstöd kring gemensamt 

uppdrag

• Korta vägen till arbete för unga och nyanlända genom 
DUA-samverkan



Delegationen för unga  och 
nyanlända till arbete (DUA:n)

• Lokal överenskommelse med en modell som erbjuder ungdomar (16-24 år) ett 
samlat stöd från olika lokala myndigheter. Samlokalisering: Ung Resurs (AME, 
IFO, AF, FK, Kunskapsförbundet, FK)

• Feb 2017 fick DUA:n ett utökat uppdrag att främja samverkan mellan berörda 
aktörer som har betydelse för nyanländas möjligheter att etablera sig i arbetslivet

• DUA:s uppdrag: att få till en samverkan som är på riktigt – hållbar och stabil

• Förutsätter gemensamma mål och tillitsfulla relationer parterna emellan



DUA Vänersborg



Målgruppen
A. Nyanlända som ska etablera sig på arbetsmarknaden.
B. Unga nyanlända i åldern 16-24 år som behöver fullfölja en gymnasieutbildning. (Hanteras av Ung 
resurs)
C. Utrikesfödda som tillhört målgruppen för etableringen och bedöms ha behov av liknande insatser 
som
målgrupperna under punkt A och B.

Inventering av målgruppen:
- De som gått på startpunkten.
- De i JOB som haft etablering och nu är aktuella på IFO.
- De inom målgruppen för DUA som är i behov av insatserna vägledning, kvinnogrupp och 
jobbsökargrupp.

- De som är i ett jobbspår.
- De inom målgruppen som har extratjänst.



Hela målgruppen för DUA nyanlända Vänersborg 2018-11
• 111 personer med Etableringsplan
• 117 personer med Etableringsprogrammet
• 218 personer i JOB som tillhört etableringen
• Extratjänster 86 personer
• 93 personer nyanlända (ej etablering) öppet arbetslösa och i program 
Totala målgruppen 625 personer


