
SUFYAN KADHIM
ENHETSCHEF
FLYKTINGMOTTAGNINGEN & INTEGRATIONSCENTER

VÄNERSBORGS KOMMUN

ARBETE, SYSSELSÄTTNING OCH INTEGRATION 



PERSONAL PÅ FLYKTINGMOTTAGNINGEN

- Enhetschef 

-1:e Socialsekreterare 

-6 Socialsekreterare 

-Administratör 



FLYKTINGMOTTAGNINGENS UPPDRAG

- Flyktingmottagningens uppdrag är att utreda, bedöma, besluta om insatser, 
stöd, samt följa upp insatser för ensamkommande barn och ungdomar och 
andra nyanlända individer inom målgruppen för Flyktingmottagningen

-Enligt lag om etableringsinsatser för nyanlända invandrare har 
Arbetsförmedlingen ansvaret för att samordna etableringsinsatser

-BBIC – Barnets behov i centrum 

-Utreda familjehem för ensamkommande barn



MÅLGRUPP

-Personer som omfattas av Lagen (2010:197) om etableringsinsatser för 
vissa nyanlända invandrare och som är kommunmottagna i Vänersborgs 
kommun

-Anhöriga som kommer på anknytning till nyanlända 

-Kvotflyktingar

-Ensamkommande barn och ungdomar

-Ungdomar som ansökt om asyl enligt den nya gymnasielagen



ANSVARSFÖRDELNING – NYANLÄNDAS ETABLERING 
LAGEN (2010:197) OM ETABLERINGSINSATSER FÖR VISSA NYANLÄNDA INVANDRAR E

Arbetsförmedlingen

o Samordna nyanländas etablering

o Upprätta etableringsplan

o Besluta om etableringsersättning

o Arbetsförberedande insatser

Lokala, delregionala och regionala 
överenskommelser som beskriver ”vem som 
gör vad”.

Kommunen

o Mottagande

o SFI (utbildning i svenska för invandrare)

o Samhällsorientering 

o Barns etablering



HUR ARBETAR VI? 

MOTTAGNINGSPROCESSEN

Mottagning – Utredning – Beslut – Bosättningsstöd – Återsökning - Uppföljning 



VISION

Vi vill erbjuda alla nyanlända kommuninvånare information, stöd och 
vägledning för att underlätta vägen till arbete, sysselsättning och integration. 



INSATSER

- Ekonomiskt bistånd till nyanlända fram till att etableringsersättning utbetalas

- Råd och Stöd 

Framtida insatser tillsammans med Integrationscenter 

-Bosökarforum

-Föräldraskap i Sverige 



UTMANINGAR

-Brist på bostäder är den största utmaningen



INTEGRATIONSCENTER

- Integrationscenter bedriver samhällsorientering, Språkvän, 
Föreningsmatchning, Startpunkten och Stöd & Hjälp.



INTEGRATIONCENTERS UPPDRAG

- Integrationscenters uppdrag är att erbjuda samhällsorientering och 5 veckors 
introduktion till det nyanlända i kommunen genom Startpunkten

- Erbjuda de nyanlända en möjlighet genom Språkvän och Föreningsmatchning 
att skapa fler kontaktytor mellan etablerade, utrikesfödda, samt nyanlända 
flyktingar

- Erbjuda samhällsorientering till olika kommuner inom Fyrbodal enligt 
samverkansavtal  



PERSONAL PÅ INTEGRATIONSCENTER

- Enhetschef

-Projektledare (Föreningsmatchning)

-Samordnare 

-3 samhällskommunikatörer 

-Administratör 



MÅLGRUPP

-Nyanlända som är aktuella på flyktingmottagningen 

-Nyanlända som är aktuella för samhällsorientering inom Fyrbodal enligt 
samverkansavtal

-Ungdomar som ansökt om asyl enligt den nya gymnasielagen 

-Klienter som är aktuella hos IFO – försörjningsstöd



STARTPUNKTEN

- Startpunkten är en del av DUA (Delegationen 
för unga och nyanlända i arbete) som är ett 
samarbete mellan Vänersborgs kommun, 
Arbetsförmedlingen samt Kunskapsförbundet 
Väst

- I Startpunkten får man en första introduktion 
till svenskt arbets- och samhällsliv. Pågår 
under fem veckor och varje ny vecka 
introduceras ett nytt tema

- Startpunkten innehåller också praktiska 
övningar och introduktion till många 
funktioner, e- tjänster och hemsidor som är 
viktiga för att klara sitt vardagsliv i Sverige

Tema 1
•Praktisk information om Vänersborgs 
Kommun och föreningsliv (IC)

Tema 2
•Grundläggande internetkunskap och 
introduktion till Försäkringskassan, 
Skatteverket & Arbetsförmedlingen (IC)

Tema 3
•Information om etableringsuppdraget 
och arbetsmarknadsinformation (AF)

Tema 4
•SFI Introduktion och vuxenutbildning 
(KFV)

Tema 5
•Hälsa, friskvård och socialt stöd 
(Integration) 



SAMHÄLLSORIENTERING 

-Samhällsorientering erbjuds till personer som omfattas av Lagen (2010:197) 
om etableringsinsatser för vissa nyanlända Etableringsprogrammet)

-Nyanlända som är aktuella för samhällsorientering inom Fyrbodal enligt 
samverkansavtal

-Målet är att man ska lära känna det svenska samhället och själv kunna söka 
kunskap

-De nyanlända får kunskaper om sina rättigheter och skyldigheter, om svensk 
demokrati och om hur samhället är organiserat



FÖRENINGSMATCHNING 

- Föreningsmatchning har till syfte att genom samverkan med föreningslivet ge 
de nyanlända inom etableringen en möjlighet till nya nätverk, socialt stöd och 
att ta del av föreningsverksamhet

-Genom Föreningsmatchning ges individen en möjlighet till deltagande och ett 
utökat engagemang i en förening/ideell organisation



SPRÅKVÄN

-Språkvän har till syfte att nyanländ person eller familj matchas ihop med 
en etablerad Vänersborgare eller familj

-Språkvän anordnar även språkcafé

-Cykelgrupper 



TACK FÖR ATT NI LYSSNADE!


