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Inledning 

En lokal överenskommelse (LÖK) är ett gemensamt dokument som syftar till att tydliggöra 

uppdrag, ansvarsfördelning, roller, rutiner och gemensamma insatser mellan Arbetsförmedlingen, 

kommuner samt andra myndigheter och organisationer, till exempel landsting/regioner, 

Försäkringskassan och Migrationsverket. Den ska också beskriva hur samverkan kan ske med 

ide burna organisationer och det lokala näringslivet. 

En lokal överenskommelse bidrar till att skapa förutsägbarhet och förtydligar vem som gör vad, när 

och hur. 

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering ska utgå från den strategiska 

överenskommelsen för länet inom mottagande och etablering (SÖK). 

En strategisk överenskommelse för länet inom mottagande/etablering har under 2018 och 2019 

arbetats fram av en regional arbetsgrupp bestående av representanter från Länsstyrelsen i 

· Kronobergs län, Region Kronoberg, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Linneuniversitetet och 

Växjö kommun. Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för ett mer effektivt 

mottagande och etablering av asylsökande och nyanlända. 

Den strategiska överenskommelsen bygger på principer så som att samverkan inom och mellan 

regionala och lokala aktörer ska främjas, att vi ska arbeta efter en tydlig ansvars- och rollfördelning, 

att vi ska identifiera utvecklingsbehov, ta fram och dra nytta av vetenskapligt grundad kunskap och 

forskning, m.m. 

I framtagandet av den strategiska överenskommelsen har fyra områden identifierats som särskilt 

viktiga för att uppnå syftet med överenskommelsen. De fyra områdena är: 

arbetsmarknad/kompetens, boende, hälsa, samt delaktighet. 

I vår lokala överenskommelse för Tingsryd har vi kommit fram till sju olika huvudområden som alla 

berör SÖK:ens utvalda områden. Våra sju huvudområden är: mottagande, försörjning och boende, 

hälsa, utbildning, aktiviteter, jämställdhet samt uppföljning. Vi har valt dessa områden då vi anser 

att varje område spelar en avgörande roll för att människor ska ges möjlighet att etablera sig i 

samhället. Mer om varje huvudområde och de utvecklingsfrågor vi har identifierat tillsammans med 

samverkande parter, finns på sidorna 6-14 i föreliggande dokument. 

Vår lokala överenskommelse syftar till att på ett tydligt sätt uppmärksamma de områden där vi kan 

utveckla och stärka vår samverkan för nyanländas etablering. Den syftar också till att vi faktiskt och 

praktiskt ska arbeta med dessa områden under kommande år. Därför har vi valt att göra vår lokala 

överenskommelse till ett levande arbetsdokument, med lättöverskådlig information och med 

bestämda tidpunkter för uppföljning. 
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Samverkande parter 

Aktiva parter lokalt 

• Nedanstående parter är drivande i utformandet och utvecklandet av LÖK. 

• Deltar i uppföljningsmöten för LÖK. 

Tingsryds kommun 
Avdelningen för arbete och lärande (Arbetsmarknad och integrationsenheten, Individ -och 

familjeomsorgen, Vuxenutbildningen, Folkhälsa). lntegrationsenheten är ansvariga för 

mottagningsprocessen för flyktingar. lntegrationsenheten samordnar och utvecklar aktiviteter och 

insatser för att öka möjligheterna för individer att etablera sig i samhället. Arbetsmarknadsenheten 

riktar sig till de individer som behöver extra stöd för att komma vidare i arbete, studier eller annan 

ersättning. Bland annat jobbar enheten med arbetsträning och arbetsprövning. Individ- och 

familjeomsorgen innefattar bland annat försörjningsstödsenheten, vilken utreder behovet av 

ekonomiskt bistånd. Vuxenutbildningen anordnar bland annat SFI samt yrkesutbildningar. 

Utvecklingsavdelningen innefattar bland annat näringsliv samt kultur och fritid. 

Arbetsförmed I ingen 
Arbetsförmedlingen är stödjande och pådrivande i förhållande till andra berörda parter i arbetet 

med nyanländas etablering. 
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När en person med eller utan uppehållstillstånd besöker Arbetsförmedlingen ska personen skrivas 

in, om hen har rätt att arbeta i Sverige. Om det finns ett beviljat uppehållstillstånd ska 

Arbetsförmedlingen undersöka om personen tillhör målgruppen för etableringsprogrammet. Tillhör 

personen målgruppen ska hen anvisas till programmet och delta i kartläggning. Den nyanlände får 

ta del av insatser som motsvarar 24 månader på heltid, upp till 36 månader från det att hen första 

gången folkbokfördes i en kommun 

Regionen 

-ansvarar för att erbjuda hälsoundersökningar för nyanlända och asylsökande. 

-ansvarar för medicinsk rehabilitering och är delaktig i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. 

Övriga medverkande parter i LÖK 

• Nedanstående parter deltar i fokusmöten inför utformandet och i uppföljning av LÖK. 

Civilsamhället 

- I samverkan med studieförbund och föreningsliv informeras om de insatser som kan erbjudas 

nyanlända och asylsökande som vistas i vår kommun. Exempel på insatser är tidiga insatser för asyl 

(TIA), länsstyrelsemedel, studiecirklar riktade mot individer i utbildningsplikten, m.m. 



Tingsrydsbostäder 

-uthyrning av bostäder, i vissa fall i samverkan med socialtjänst. Utbildningsprogram för nyanlända 

hyresgäster. 

LÖK kopplat till SÖK 

• Samverkan med nedanstående parter sker utifrån den strategiska överenskommelsen i 

länet (SÖK). 

Länsstyrelsen 
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Arbetar med att främja samverkan mellan berörda kommuner, myndigheter och organisationer som 

anordnar aktiviteter för nyanlända. 

- ska samordna tidiga insatser för asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd som bor i 

Migrationsverkets anläggningsboenden. 

- ansvarar för Länsdialoger mellan samverkansparter. 

Migrationsverket 

- meddelar via IFO funktionsbrevlåda avvisnings beslut när anvisad eller kvot på väg till kommunen 

-tillhandahåller statistik till länsstyrelsen om målgruppen 
- ska hålla information om tidiga insatsertillgänglig för de asylsökande. 
- informerar asylsökande om möjligheten till hälsoundersökning . 
- ska informera om folkbokföring och personnummer i samband med att personen blir underrättad om 

beslut angående sitt uppehållstillstånd. 

-ansvarar för upprättande av bosättningsunderlag av personer som inte omfattas av 

etableringsuppdraget. Det upprättade bosättningsunderlaget hanteras av Migrationsverkets 

nationella bosättningsenhet. 

Skatteverket 

-ansvarar för folkbokföring efter ansökan från nyanländ individ . 

-ansvarar för utfärdande av ID kort efter ansökan från individ. 

Försäkringskassan 

-ansvarar för utbetalning av etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning. 



Deltagare i etableringsprogrammet 
Nyanlända TUT, PUT, anknytning 
Kvotflyktingar 

Målgrupper i LÖK 

Deltagare i vissa projekt för arbetsmarknad/integration 
Asylsökande 

Statistikjuli 2019 .xlsx 

Gemensam strategisk riktning 

Öka samverkan lokalt med syfte att stärka målgruppernas möjlighet att etablera sig i 
samhället. 
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MOTTAGANDE 

rutin avseende 
mottagande av nya r 

Huvudområde 1) mottagande 

checklista vid 
mottagande via anvi 

checklista vid 
mottagande av kvot 

Migrationsverket meddelar via IFO funktionsbrevlåda avvisningsbeslut när anvisad eller kvot på väg 
till kommunen . lntegrationssamordnare samordnar enligt "Rutin avseende mottagande av 
nyanlända efter anvisning enligt bosättningslagen". Därefter enligt checklistan för mottagande av 
anvisad och checklista för kvot. 

Utvecklingsområde 

Personer som kommer till Sverige genom att de har anknytning till ensamkommande barn och 
ungdomar faller ofta mellan stolarna. Det finns inte någon avisering av Migrationsverket och 
personerna har bara kontakt till sin "ensamkommande". Det finns ett stort behov av information. 

Tidplan för utvecklingsområde: 2020 
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Huvudområde 2) Försörjning och boende 

FÖRSÖRJNING 

Riktlinje för tillgänglighet handläggare ekonomiskt bistånd 

riktlinjer for 
tillganglighet for ha 
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Riktlinjer för försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 

Utländska medborgare med uppehålls- och arbetstillstånd som bor i Sverige eller som har kommit 

hit för att bosätta sig har samma rätt till bistånd som svenska medborgare. 

Kommunplacerade flyktingar 

Nyanlända som kommunplaceras i Tingsryds kommun söker ekonomiskt bistånd i avvaktan på 
etableringsersättning. (det s.k. Glappet) Arbetsförmedlingen har ansvaret för etableringen av 

nyanlända och upprättar etableringsplan. lntegrationssamordnare samverkar med 

Arbetsförmedlingen och andra aktörer. (se vidare Lag 2010:197 om etablering för viss nyanlända 

invandrare samt förordningarna 2010:407-409) 

Samverkan sker mellan Individ-och familj Vuxen och Tingsryds bostäder 

BOENDE 

Tingsryds kommuns bostadsförsörjningsstrategi, strategin revideras under nästa mandatperiod 

KS_2019_S28-Bosta 
dsförsörjn ingsstrate 

XKS_2018_ 421-KF 
2018-09-03 _Bostac 

Samverkan med Tingsryds bostäder 

Tingsrydsbostäder tar emot praktikanter i sin verksamhet för språkträning- individen kommer från 

utbildningsplikt, projekt eller SFl-studier 



Utvecklingsområde 

-lntegrationsenheten kompetenshöjer bolagets personal i integration och bemötande genom 

utbildningsdag vid fyra tillfällen under februari 2020. 

-lntegrationsenheten skapar material för Bo-skola att användas av bovärd i studiecirkelform för TB :s 
hyresgäster. 

- Möjlighet att söka statsbidrag för ökat bostadsbyggande? (kriterier: att det i kommunen den 31 juli 
innevarande år finns minst en folkbokförd nyanländ som fått uppehållstillstånd under året) . 

Tidplan för utvecklingsområde: våren 2020 

Huvudområde 3) Hälsa 

"Hälsa är ett t illstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott frånvaro 
från sjukdom och handikapp". (WHO:s definition) 

Region Kronoberg checklista ska infogas 

-ansvarar för att erbjuda hälsoundersökningar för nyanlända och asylsökande. 

- har anmälningsskyldighet när det upptäcks missförhållanden 

Kontaktperson är rehabkoordinator på Vårdcentralen i Tingsryd. 

Utvecklingsområde 

Regionen, Vårdcentralen Tingsryd ansvarar för att medverka i Hälsoskola för nyanlända 

De områden i Hälsoskolan där regionen medverkar är svenska sjukvårdssystemet, hälsosamma 

matvanor, egenvård vid infektioner, stress och fysisk aktivitet, kvinnans och mannens kropp och 

familjeplanering. Övriga områden där kommunen ansvarar är barn- och familj, socialtjänst och våld i 
nära relation, polis. 

Hälsoskolan riktar sig till kvinnor och män, 25-64 år, som bott i Sverige max 5 år. Även för dem som 

varit i Sverige längre, i mån av plats. 

Tidplan för utvecklingsområde: 2020 
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Huvudområde 4) Utbildning 

SFI 
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När en individ har anmält sig till SFI blir hen kallad till ett introduktionssamtal. Under samtalet 

utarbetar individiden tillsammans med personal en individuell studieplan. Planen innefattar 

information om studiebakgrund och målen med studierna. Efter introduktionssamtalet startar 

individen i en introduktionsgrupp som pågår mellan fyra till åtta veckor. Under denna period får 

eleven lära sig grunderna för de fortsatta studierna samt information om vilket spår eleven kommer 

börja i, vilka kurser hen ska läsa, m.m. Den individuella planen är ett levande dokument som 

revideras och kompletteras efterhand. 

SFI delas upp i fyra olika spår; A, B, C och D, där A är grundläggande nivå och Där avancerad nivå. 

Yrkesutbildningar 

Vuxenutbildningen anordnar flertalet yrkesutbildningar som är möjliga att kombinera med SFI. 

Studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen informerar eleverna om utbildningarna. 

Information om utbildningarna ges också till de individer som är inskrivna på enheterna för 

arbetsmarknad och integration och för de individer som söker försörjningsstöd på IFO. 

Vuxenutbildningens ElevassistentutbildninBarnskötarutbildning. Vård- och lndustriutbildning.pdf 
yrkesutbildningar.doc g.pdf pdf omsorgsutbildning.pc 

Utbildningsplikten 

Arbetsförmedlingen gör en bedömning om de arbetsmarknadspolitiska verktygen räcker för att den 

nyanlände ska komma i arbete eller studier inom etableringsprogrammet. Om bedömningen är att 

individen har för kort utbildning i kombination med bristande yrkeserfarenhet, och därmed behöver 

rustas mer, kan individen anvisas till att söka kurser inom exempelvis vuxenutbildningen eller 

motsvarande inom folkhögskola. 

Individer som berörs av utbildningsplikten i Tingsryds kommun anvisas till integrationsenheten, 

vilken erbjuder utbildning i exempelvis arbetsmarknadskunskap, språkträning och hälsa. 

Parallellt med utbildningssatsningarna sker individuell coachning/vägledning, där individen kan få 

stöd i exempelvis myndighetskontakter, ansökningar, jobb-eller studiesökande, m.m. Stödet 

utformas efter individuella behov, intresse och förutsättningar. 

Process 
utbildningsplikt.docx 
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Utvecklingsområde 

När SFl-läraren uppmärksammar att en elev har avstannad progression i sina studier, finns idag inga 

tydliga rutiner eller processer. Ett utvecklingsområde är att i ett tidigt skede fånga upp de elever som 

inte har progression i sina studier, och i samverkan med enheterna för arbetsmarknad och integration, 

samt Arbetsförmedlingen, hitta alternativa lösningar för individen. 

Tidplan för utvecklingsområde: 2020 - 2021 

Huvudområde 5) Aktiviteter 

Aktiviteter under asyltiden 

Arbetsförmedlingen har i uppdrag att erbjuda kompetenskartläggning för asylsökande, det vill säga 

kartläggning av utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet. 

Kommunen har inget direkt uppdrag för målgruppen asylsökande, men vid besked om att 

asylsökande finns i kommunen, bjuder integrationsenheten in till information om kommunen och 

vilka vägar som finns. 

Folkbildningsrådet fördelar statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor som erbjuder 

verksamhet för att främja asylsökandes kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället. 

Folkbildningsrådet ska informera länsstyrelserna om var de verksamheter som beviljats medel ska 

bedrivas och hur många personer som förväntas delta i respektive verksamhet. 

Studieförbund erbjuder samhällsinformation och undervisning i svenska språket i insatsen tidiga 

insatser för asyl (TIA), medel från Länsstyrelsen 

Utvecklingsområde 

lntegrationsenheten vill stärka samarbetet med biblioteket när det gäller information till 

asylsökande. En gemensam satsning kan göras där exempelvis integrationsenheten tillsammans 

med biblioteket bjuder in till en informationsträff. 

Tidplan för utvecklingsområde: 2020 

Etableringsaktiviteter 

För målgruppen nyanlända och de individer som är i etableringsprogrammet samt övriga i 

arbetsmarknadsåtgärder 

Arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten erbjuder flertalet aktiviteter och insatser. 

• Projekt 

• Språkfredag 



• Mötesplats 
• Individuell coachning/vägledning 
• Arbetsträn ing och arbetsprövning 
• Praktik 

Projekt 

"Kvinnor Kan i Tingsryds kommun" är ett projekt genom Tillväxtverket som sträcker sig mellan ... 
2018 och ... 2020. Projektet riktar sig till utomeuropeiskt födda kvinnor som står långt ifrån 
arbetsmarknaden. Kvinnorna i projektet erbjuds aktiviteter som språkträning, studiebesök till 
företag inom men också utanför kommunen, studiestöd och utbildning i grupp, samt individuell 
coachning och vägledning genom hela projektet. Deltagare till projektet anvisas från 
Arbetsförmedlingen eller från IFO . 

KvinnorkaniTingsryds 
kommun.pdf 

Språkfredag 

Aktiviteter så som språkcafe och möjlighet till studiestöd anordnas i Stationshuset varje fredag 
eftermiddag. Bygger också på volontärverksamhet. 

Mötesplats "Stationen" 

Varje onsdag är Stationshuset öppet för mötesplats, som kallas för "Stationen". 
lntegrationsenhetens personal finns tillgängliga för de som exempelvis behöver stöd i att fylla i 
ansökningar till myndigheter, stöd i att söka arbete eller studier eller stöd i myndighetskontakter. 

Arbetsträning och arbetsprövning 

På arbetsmarknadsenheten finns det möjlighet till arbetsträning och arbetsprövning i en praktisk 
verksamhet. Det handlar om arbetsuppgifter som exempelvis enklare montering, packning, 
cykelmontering, hämtning och lämning av tvätt, flyttning av möbler, yttre och inre service av 
kommunens lokaler. Vilka arbetsuppgifter som individen får utföra är helt beroende av individens 
förutsättningar, behov och egna önskemål. Anvisning till arbetsmarknadsenheten sker främst via 
Arbetsförmedlingen eller IFO, men det finns också möjlighet för Försäkringskassan att anvisa. 

Praktik 

Genom arbetsmarknadsenheten kan individen få möjlighet till praktik. Antingen i 
arbetsmarknadsenhetens egna praktiska verksamhet, eller inom andra fö rvaltningar i kommunen, 
eller i det privata näringslivet. Anvisning till arbetsmarknadsenheten sker främst via 
Arbetsförmedlingen eller IFO, men det finns också möjlighet för Försäkringskassan att anvisa. 
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Individuell coachning/vägledning 

Varje individ som skrivs in på arbetsmarknadsenheten, i projektet "Kvinnor Kan", i 
utbildningsplikten, eller deltar i integrationsenhetens aktiviteter, får möjlighet till individuell 
vägledning vilken baseras på behov, förutsättningar och önskemål. 

Utvecklingsområde 
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1) Utveckla samarbetet med näringslivet genom näringslivsutvecklare. Exempelvis genom att 

planera en jobbmässa i Stationshuset, undersöka företagens behov genom 

näringslivsutvecklarens nätverk, m.m. 

Tidplan: våren 2020 

2) Utveckla, pröva och utvärdera integrationsaktiviteter. 

Tidplan: 2020/2021 

3) Utveckla mötesplats "Stationen" genom att representanter från IFO samt vuxenutbildningen 

finns på plats och på olika sätt kan bidra med sin expertis till de individer som söker stöd eller 

vägledning. 

Tidplan: höst 2019 och vår 2020 



Huvudområde 6) Jämställdhet 

"Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter 
inom alla områden i livet. Att arbeta för ökad jämställdhet är att verka för att alla människor ska 

kunna forma sina liv som individer, utan att föreställningar om kön begränsar oss." 

-Jämställdhetsmyndigheten 

Diskrimineringslag (2008:567): 

https:l/www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk
forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567 sfs-2008-567 
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Projektet "Kvinnor kan i Tingsryds kommun" riktar sig till utomeuropeiskt födda kvinnor. 
Flera av insatserna inom projektet har ett tydligt jämställdhetsfokus. Bland annat anordnas 
studiebesök till yrken som är mer mansdominerade och workshops med fokus jämställdhet 
och män och kvinnors lika rättigheter. 

Utvecklingsområde 

Kvinnors möjligheter till praktik eller arbete under sommaren är till stor del beroende av 

barnomsorgen. Om det inte finns möjlighet till förskoleplats kan kvinnorna bli tvungna att tacka 

nej till praktikplats/arbete. 

Tidplan: vår 2020 (inför sommar 2020) 

Kvinnors möjligheter att etablera sig i samhället är beroende av flera faktorer, bland annat 

familjesituationen. Om myndigheter och organisationer inte tittar på individen utifrån ett 

helhetsperspektiv, är risken att kvinnors möjligheter begränsas. 

Tidplan: 2020/2021 
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Huvudområde 7) Uppföljning 

Uppföljning på individnivå 

MINT är ett samarbetsforum med fokus på individärenden . Deltagare i MINT är representanter från: 

Vuxenutbildningen, enheterna för arbetsmarknad och integration, IFO Vuxen (försörjningsstöd) 

samt Arbetsförmedlingen. Rektorn för vuxenutbildningen sammankallar till MINT en 

gång/månaden. 

Uppföljning av LÖK och samverkan 

Tidigare MUS-möte blir nu LÖK-möte. Representanter i MUS var sektionschef på 

Arbetsförmedlingen, enhetschef för arbetsmarknad och integration, verksamhetschef för IFO 

Vuxen, rektor för vuxenutbildningen samt näringslivsutvecklare. Till kommande LÖK-grupp kommer 

även representant från regionen att kallas. 

LÖK-gruppen ska träffas två gånger per år, en gång på hösten (september) och en gång på våren 

(februari). Chef för arbetsmarknad och integration ansvarar för att kalla till möte. 

Fokus för höstens möte kommer vara lägeskoll av de utvecklingsområden som finns beskrivna i 

LÖK. Inför höstens möte kommer målgruppsstatistik samlas in från Arbetsförmedlingen och från 

IFO Vuxen. lntegrationssamordnare på lntegrationsenheten ansvarar för att samla in statistiken . 

Fokus för vårens möte kommer vara uppföljning och utveckling av de utvecklingsområden som finns 

beskrivna i LÖK. 

En första revidering av LÖK sker under april 2020. lntegrationsenheten reviderar överenskommelsen 

efter vad som gemensamt beslutats i LÖK-gruppen under vårens möte. 

Kommande revideringar av LÖK sker under april månad enligt samma process som ovan. 

Utvecklingsområde 

1) Ett nytt samarbetsforum, komplement till MINT, ska utvecklas. Forumet kommer ha 

karaktären av en beredningsgrupp, vilket betyder att nya ärenden hos IFO eller 

Arbetsförmedlingen (anvisande parter) lyfts tillsammans med enheterna för arbetsmarknad 

och integration (utförare) för att i ett tidigt skede möjliggöra och erbjuda rätt stöd och 

insatser för individen. 

Tidplan: 2020 

2) Skapa en fokusgrupp med representanter från målgrupperna. Genom en fokusgrupp kan vi 

fråga målgrupperna själva vilka aktiviteter och insatser de tycker är bra och ger effekt. 

Tidplan: 2020-2021 



För Tingsryds kommun 

Datum: 

Christer Kratz, 

Kommunchef 

För Regionen 

För Arbetsförmedlingen 

Datum: c2tJOZOL( 

Annica Gustafson 

Sektionschef 

För Tingsrydsbostäder 

Datum: ,<{) oioi 

Victoria Magnesson, 

VD 
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