
ETABLERINGEN
Etableringsprocess och flöde 

Arbetsförmedlingen Nacka Värmdö

Kerstin Stiernlöf och Hilde Schjölberg



Hur arbetar AF med personer som har fått tillfälligt 
uppehållstillstånd ”TUT”

- Vi ska göra en arbetsmarknadspolitisk bedömning som vanligt. Det är den arbetssökandes 
förutsättningar och behov som styr planeringen. Ta till vara på den arbetssökandes kompetens som 
kan leda till arbete även om det är på lite längre sikt. Samtidigt vara öppen för att stötta den 
arbetssökande till jobb på kort sikt. Vid behov planering göras för jobb på kort och lång sikt.

• Arbetsförmedlingens uppdrag är ge stöd på vägen till jobb. Dock får vi inte ta ett beslut som 
är längre än personens uppehållstillstånd. Om den arbetssökande ansöker om förlängning av 
uppehållstillståndet innan det har gått ut kan insatser och program i väntan på nytt beslut 
förlängas i max fyra månader i taget.

• Ett beslut om etableringsplan får maximalt omfatta den tid som den arbetssökande har 
uppehållstillstånd. Vi får alltså inte ta ett beslut om etableringsplan som är längre än personens 
uppehållstillstånd. Vi får inte heller ta beslut om insatser och program som sträcker sig över längre 
tid än personens uppehållstillstånd.

• Om den arbetssökande ansöker om förlängning av uppehållstillståndet innan det har gått ut kan 
insatser och program i väntan på nytt beslut förlängas i max fyra månader i taget



Identifiering 
av målgrupp

Bokning till 
gruppmöte

Eventuell 
inskrivning Af

Gruppmöte varje 
måndag

Start EEM (231 kr)

Bokning av 
etableringssamtal

Anmälan till SFI och SO

Info om Sfx

Generellt samtycke

Etableringssamtal

Kartläggning

Behovsbedömning

Prestationsförmågebed
ömning

Start EEP (308 kr)

SFI och SO startklara

Etableringsplan skrivs

1-3 veckor
Max 1 vecka

Nyanländ

1-3 veckor



2

3

4

5

1

Matchning och löpande uppföljning/revidering av aktiviteter

SFI och Samhällsorientering

SO 
6-7 
veckor

Arbetsförberedande aktiviteter

Meritportfölj

Grundläggande moduler

Validering

Snabbspår

Korta vägen

Arbetsmarknadsutbildningar

Folkhögskola

Stöd och matchning

Introduktion till arbete

Språkpraktik

Arbetsträning

Arbete
Osubventionerat

Nystartsjobb

Instegsjobb

Extratjänst

Lönebidrag
Jobb- och 

utvecklingsgarantin 
eller Jobbgaranti för 

ungdomar
(informationsmöte 1-2 

månader innan avslut av 
etableringsplan)

Etablerad

eller

1-3 veckor


