
Samverkansmöte 2018-02-19 

 

Årsbokslut 2017, Maria Palme 

 Utbildningsplikt Arbetsförmedlingen: Man gör en bedömning av en nyanländs möjlighet att 

klara sig i Sverige med den utbildning den har. Om bedömning görs att individen inte kan 

uppnå en hållbar försörjning kommer det vara tvingande att vidareutbilda sig. Gäller från 1 

januari 2018 för de som kommit till Sverige därefter samt även de som ansöker om förlängt 

uppehållstillstånd.  

 Maria Palme uppger att vi under en period om 10 månader måste jobba extra hårt med 

målgruppen som lämnar etableringen i slutet av 2018.  

 70 % klarar egen försörjning efter två år.   

 220 – 250 personer beräknas komma till Nacka kommun under 2018.  

 

Extratjänster 

 För att ett företag ska kunna anställa en person med en extratjänst ska de enbart arbeta med 

verksamhet som är finansierad av välfärden. Privata företag inom skola, förskola eller 

äldreomsorg kan även de bli aktuella.  

 En extratjänst är inte en grund för att få permanent uppehållstillstånd.  

 Är inte A-kassegrundande.  

 Lön 17 500 – 20 000 kronor/månad.  

 Kontakta Arbetsförmedlingen för att få mer information om en kund kan bli föremål för en 

extratjänst. Arbetsförmedlingen har en arbetsgivartelefon och en myndighetstelefon dit man 

kan vända sig om man har frågor. Se Nacka Arbetsförmedlings hemsida.  

 Arbetsförmedlingens hemsida: ”Ny i Sverige”. Där kan man få information om den nya 

etableringen, om aktivitetsrapportering och sanktioner. Det är Jobbexpertens uppgift att läsa 

in sig på detta för att kunna stötta kunden på bästa sätt.  

 

KVA -arbetsdelning 

 Job-readygrupp - Rehabgrupp 

 

Projekt Jobbspår 

 Jobbspåren är på heltid.  

 Varje utbildning inleds med en två veckors orienteringskurs så att kund ska veta att den valt 

rätt jobbspår och att den kan klara av utbildningen.  

 Om en jobbexpert har en kund i jobbpeng avbryts insatsen när kunden har fått ett beslut av 

kommunen och faktiskt påbörjar ett jobbspår. Nacka kommun informerar kunderna att de 

ska gå kvar på sin SAI fram till att de börjar. Trots det framkommer att kunder säger upp sina 

SAI-platser vilket leder till problem för jobbexperterna som om jobbspår inte blir aktuellt 

måste leta nya SAI-platser. Kommer överens om att karriärvägledarena ska meddela 

jobbexperten när beslut har fattats om ett jobbspår.  



 Jobbpeng grund parallellt med ett jobbspår kan beviljas om behov bedöms föreligga.  

 

 Jobbexperterna ombeds informera kunderna om kommande rekryteringsseminarium den 

28 februari 12-16.30 i Nacka Stadshus.  

 

 Jobbspåren är även tillgängliga för andra än nyanlända. Finns vissa utbildningar där 

svenskundervisning ej ingår.  

 

 Bra om man försöker motivera kunderna att bli klar med sin SFI så att de kan delta i önskat 

jobbspår.  

 

Titta på anordnarwebben där information kontinuerligt uppdateras. Kontakta även Alexandra Pihl 

med frågor och för att lämna ny information.  Alexandra: 070 - 431 93 58; alexandra.pihl@nacka.se 

 

Övriga frågor 

 Om kund får ett arbete och lönen kommer månaden efter har de då rätt till ekonomiskt 

bistånd? Rätt till ekonomiskt bistånd föreligger fram till att man får första lönen.  

 

 Hur ser samarbetet med Arbetsförmedlingen ut?  

- Vi gör gemensamma etableringsplaner. 

- Samarbete kring jobbspår 

- Deltar i Arbetsförmedlingens drop-in 

- Job-ready gruppen har arbetsplatsmöten med etableringen en gång per månad. 

- Rehabgruppen träffar team Utreda för kunskapsutbyte 

- De som arbetar med unga har samarbete kring ungdomar upp till 24 år.  

 

Nästa samverkansmöte 9 april 

Fokus – förstärkt jobbpeng 

Representant från Arbetsförmedlingens Team Utreda kommer att delta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


