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Handläggare:
Susanne Tengberg, telefon 508 29 153

Kommunstyrelsens Personal- och kvalitetsutskott

Resursutbyte - Arbetsplatsförlagd introduktion för nyanlända flyktingar och invandrare. Ett projekt inom ramen för EU:s Equalprogram för att motverka diskriminering och utestängning i arbetslivet.
Stadsledningskontorets förslag till beslut
Personal- och kvalitetsutskottet beslutar att bevilja 2 400 tkr till Socialtjänstnämnden för att vidareutveckla och sprida projektet Resursutbyte
som är en ettårig arbetsplatsförlagd introduktion för nyanlända flyktingar
och invandrare.
Stadshuset, 105 35 Stockholm , Besöksadress: Hantverkargatan 25
Tfn: 08 50829000: Fax 508 29 970
E-post: kompetens@stadshuset.stockholm.se
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Bosse Sundling
Stadsdirektör

Lillemor Birgersson
Personaldirektör

Rolf Mirlas
Direktör
kompetensfonden

Sammanfattning
Projekt Resursutbyte är en ettårig arbetsplatsförlagd introduktion för nyanlända flyktingar och invandrare med skolan som arena. Ansökan omfattar
60 platser i totalt 12 skolor inom Stockholm Sydöst och Sydväst. De 60
platserna beräknas omfatta 100 personer under tre terminer. Projekt Resursutbyte är ett Equal-projekt som startade i maj 2002 och avslutas i november 2004 men ansöker nu om en utveckling av projektet. Projektets
mål är att förkorta tiden för den nyanlände från uppehållstillstånd till arbete. Målet för den nyanlände är egen försörjning – helt eller delvis. Ansökan avser perioden 2004-05-01 – 2005-12-31 och uppgår till 3 200 tkr från
Kompetensfonden samt 2 000 tkr från ESF-rådet. ESF-rådet har ställt sig
positiva till en ny ansökan från projekt Resursutbyte under förutsättning
att medel beviljas från Kompetensfonden.
I detta tjänsteutlåtande föreslås att socialtjänstförvaltningen beviljas
2 400 tkr för projektperioden 2004-05-01-2005-12-31.
Ärendets beredning
Ärendet har i enlighet med riktlinjerna för kompetensfondens externa mål,
beretts i samverkan mellan kompetensfondens kansli, arbetsmarknads- och
integrationsberedningens kansli samt näringslivskontoret. Samverkan har
skett med Farsta stadsdelsförvaltning och ESF-rådet. Samråd med de fackliga organisationerna sker i kompetensfondens referensgrupp den 19 april.
Ärendet tas upp för yttrande i Kommunstyrelsens arbetsmarknads- och
integrationsberedning den 20 april, och för beslut i Kommunstyrelsens
personal – och kvalitetsutskott den 21 april.
Resursutbyte – Arbetsplatsförlagd introduktion för nyanlända flyktingar och invandrare.
Sökande:
Socialtjänstnämnden

ABCDE
dnr 331-1573/2004 sid 3 (5)

Samverkansprojekt mellan stadsdelarna i Farsta, Skärholmen och kringliggande stadsdelar Skarpnäck, Enskede-Årsta, Hägersten och arbetsförmedlingen.
Sökt belopp:
3 295 tkr från Kompetensfonden och 2 000 tkr från ESF-rådet.
Totalt: 5 295 tkr.
Projekttid: 2004-05-01 – 2005-12-31.
Deltagare: 100 personer under 3 terminer, 60 årsplatser i 12 skolor
Kostnader: 3 295 tkr.
Under 2004 ingår åtta skolor med fem deltagare/skola, sammanlagt
800 tkr (100 tkr/termin och skola). Under 2005 planeras en utvidgning till
12 skolor med ca fem deltagare/skola och termin, sammanlagt
2 400 tkr.
Övriga kostnader projektledning, administration, utvärdering och utbildning samt transnationella kostnader beräknas bekostas av ESF-rådet, med
sammanlagt 2 000 tkr.
Behov
Utveckla modeller för nyanlända flyktingar och invandrare genom arbetsplatsförlagd introduktion så att de snabbare kommer ut på arbetsmarknaden. Idag är det en mycket låg andel nyanlända flyktingar och invandrare
som kommer ut i arbete efter introduktionstiden, ca 20 % av de nyanlända
flyktingar.
Projektet
Equal projektet Resursutbyte är ett samverkansprojekt med arbetsförmedlingen Södermalm, sektionen för Internationell Kompetens och Farsta
stadsdelsförvaltning. Projektet startade i maj 2002 och avslutas i november
2004. Under denna period har ESF-rådet gått in och stöttat projektet med
5 500 tkr. Projektet Resursutbyte vill utveckla modellen ytterligare och
pröva modellen gentemot flera stadsdelar. ESF-rådet är positiva till att
Projekt Resursutbyte utvecklar modellen till flera stadsdelar och är beredda att stödja projektet under förutsättning att Kompetensfonden stödjer
ansökan. Socialtjänstnämnden har haft en samordnande funktion och
kommer att fortsätta ha den rollen även i fortsättningen. Stadsdelar som
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ingår i den nya ansökan är Farsta, Skärholmen, Skarpnäck, Enskede-Årsta
och Hägersten .
Projektet Resursutbyte är en strukturerad arbetsplatsförlagd introduktion
med skolan som arena. Introduktionen enligt denna modell är ett år. Skolan är en central institution i samhället samtidigt som skolan är en stor
arbetsgivare. Introduktionen skall vara så anställningslik som möjligt där
varje deltagare har en mentor och arbetsledare. De personer som ska delta
i introduktionsverksamheten bör ha utbildning/erfarenhet inom skolans
område eller en önskan att arbeta inom skolan. Yrken som kan vara aktuella är lärare/lärarassistent, förskola, skolkök/servering, vaktmästeri och
kansli. Alla deltagare har tydliga arbetsuppgifter på skolan och en arbetsledare. De läser också svenska på skolan.
Idag är det sex skolor i Farsta som deltar i projektet och två skolor från
Skärholmen är intresserade att delta om projektet fortsätter. Deltagaren i
projektet skall efter 1 år på en och samma arbetsplats tala och förstå
svenska tillräckligt bra för att fungera på en svensk arbetsplats, få fördjupad erfarenhet från ett eller flera av de yrken som erbjuds på arbetsplatsen,
få möjlighet att lära sig mer om det svenska samhället och den svenska
skolan samt få ökade kunskaper om den svenska arbetsmarknaden och
matchas mot jobb med stöd av Jobbcentrum Sydväst i Skärholmen och
Arbetsforum i Farsta samt arbetsförmedlingen. Matchningsdelen är den
del i projektet som behöver förstärkas och tidigare var stadsdelarnas arbetsmarknadsverksamheter inte kopplade till projekt Resursutbyte vilket
kommer att bli fallet nu. Under projektets gång kommer även en arbetsbok
att utarbetas för deltagaren och en handbok för arbetsgivaren.
Under hösten 2004 kommer åtta skolor att delta i projektet med fem deltagare/skola och 2005 planeras en utvidgning av projektet till 12 skolor med
ett sammanlagt deltagande om 60 personer.
Mål och syfte:
• Projektet Resursutbyte vill utveckla modeller för ett strukturerat arbetslivsinriktat introduktionsprogram som i framtiden ska kunna användas av de stadsdelar och kommuner som visar intresse att pröva
modellen
Målgrupper:
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•

Nyanlända flyktingar och invandrare som rekryteras från stadsdelar
eller arbetsförmedlingar.

Vilken effekt förväntas uppnås?
• Förkorta tiden från uppehållstillstånd till arbete för nyanlända flyktingar och invandrare genom att implementera en modell för arbetsplatsförlagd introduktion i skolan
• Minskade försörjningsstödskostnader/effektivare resursutnyttjande.
• Personer med utländsk bakgrund förväntas tidigare än idag komma ut i
arbete eller studier med egen försörjning.
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Beredningsgruppens övervägande och förslag:
Projektet Resursutbyte för nyanlända flyktingar och invandrare syftar till
att människor snabbare ska komma ut på arbetsmarknaden genom 1 års
arbetsplatsförlagd introduktion på skolan. Vidarurvecklingen av projekt
Resursutbyte är att projektet ska spridas till fler skolor samt matchningsdelen som ska kopplas till stadsdelarnas arbetsmarknadsverksamheter t ex
Jobbcentrum Sydväst och Arbetsforum i Farsta. Det har tidigare varit den
svaga länken i projektet som nu ska stärkas. Idag finns det skolor i både
Farsta och Skärholmen som är intresserade av att ingå i projektet och kontakt håller på att etableras med 2 skolor i Enskede-Årsta. Beredningsgruppens övervägande och förslag är att stödja utvecklingen projekt Resursutbyte och sprida det till flera stadsdelar då det är en av de strategiskt
viktiga frågorna för staden att få mer kunskap om hur stadsdelarna kan
utarbeta modeller för övertagandet av det lokala flyktingmottagande. I
ansökan till Kompetensfonden framgår att projekt Resursutbyte vill utvidga projektet att omfatta 12 skolor. Då det i dagsläget ännu ej är klart med
översynen av var ansvaret för flyktingmottagningen ska ligga föreslås projekt Resursutbyte minska omfattning av projektet från 12 skolor/termin
och år till 8 skolor /termin och år.
Projektet som beräknas starta 2004-05-01 och avslutas 2005-12-31, föreslås att beviljas 2 400 tkr under förutsättning att ESF-rådet beviljar sin del.
Beredningsgruppen föreslår att socialtjänstnämnden beviljas 2 400 000
kronor för perioden 040501 – 051231 under förutsättning att ESF-rådet
beviljar sin del av projektet.

