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Ny Resurs är ett projekt i samverkan med:
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FÖRORD

Ny Resurs är ett kompetensförsörjningsprojekt med integrations-
fokus som består av två delar - att ta tillvara på utlandsföddas 
kompetens och matcha mot arbetsmarknadens behov samt att 
utveckla mötesplatser i Emmaboda kommun.

Hit till Emmaboda har det flyttat bland annat ingenjörer, 
ekonomer, lärare, målare, sjuksköterskor, bagare och apotekare – 
precis den kompetens vi behöver i samhället!

Genom att matcha individers kompetens mot arbetsgivarens 
behov skapar vi förutsättningar för anställningar. Ny Resurs är 
arbetsgivarnas och deltagarnas förlängda arm när det gäller att 
hitta rätt kompetens och skapa sysselsättning!

Det är inte ovanligt att man får jobberbjudanden via kontakter. 
Som ny på en ort saknar man ofta sociala nätverk. Ny Resurs 
satsning på att utveckla mötesplatser är en medveten strategi 
för att skapa sociala nätverk för social samvaro, arbetsinriktad 
integration och en aktiv fritid.

Numera finns Mötesplats Emmaboda. Där pågår schemalagda 
aktiviteter sex dagar per vecka genom samverkan med civil- 
samhället, ideella organisationer och näringsliv. Hit är alla  
välkomna för att till exempel sjunga i den internationella kören, 
sticka tillsammans, delta i samhällsinformation, träna språket,  
få starta eget information eller bara fika och umgås!

I denna metodhandbok får ni ta del av vår samverkansmodell. 
Styrgruppen och arbetsgruppens arbete för att nå målen, verk-
tyg, lärdomar och inte minst deltagarnas och arbetsgivarnas 
erfarenheter av att ta emot en nyanländ med rätt kompetens. 

Trevlig läsning!

Madeleine Karlsson och Susanne Friberg, projektledare



4

INNEHÅLL

FÖRORD     sidan 3

BAKGRUND    sidan 6

- Synsätt    sidan 6

- Näringslivets engagemang sidan 6

- Målgrupper   sidan 7

 

SYFTE, MÅL OCH RESULTAT  sidan 8

- Deltagarberättelser   sidan 11

PROJEKTORGANISATION   sidan 14

- Arbetsgrupp    sid. 14-16

- AMC (Arbetsmarknadscentrum) sidan 14

- CSO (Centrum Sydost)   sidan 15

- Arbetsförmedling   sidan 15

- Integrationsenhet   sidan 16



5

Styrgrupp     sid. 17-19

- Centrum Sydost, CSO    sidan 18

- Arbetsförmedling    sidan 18

- Möjligheternas Hus AB    sidan 19

- Xylem      sidan 19

METOD SAMVERKANSMODELL   sid. 20-21

DELTAGARBERÄTTELSER    sid. 22-25

MÖTESPLATSER     sid. 28-20

IMPLEMENTERING OCH SPRIDNING  sidan 31

STYRKOR OCH LÄRDOMAR   sid. 32-34

BILAGOR     sid. 35-41

Bilaga 1. Statistik Ny Resurs   sidan 35

Bilaga 2. CSO:s kartläggning företag  sid. 36-38

Bilaga 3. Skolsystemen i Sverige och Syrien sid. 39

Bilaga 4. AMC:s kartläggningsmall deltagare sid. 40-41

Sammanfattning    sid. 44



6

HANE

BAKGRUND

Synsätt 
Det är inte ovanligt att integration ses som ett socialt problem. Vi 
anlägger i stället ett kompetensförsörjnings- och näringslivsutveck-
lingsperspektiv på integrationsfrågan. Det handlar om individer som 
utgör resurser som kan bidra till utvecklingen av våra företag och 
vårt samhälle. Nya invånare och medarbetare som behövs i kommun- 
en och regionen. Detta synsätt har varit ledande i vårt arbete att 
utveckla metoder och samverkan för att påskynda inträdet på arbets-
marknaden och integrationen i samhället.

Näringslivets engagemang
Våren 2015 fick näringslivskontoret ett samtal från rektor på SFI 
(svenska för invandrare). 
- Kan du vara med på ett möte med Arbetsförmedlingen? Vi har ett 
par syriska lärare på SFI som jag tror skulle kunna vara en tillgång på 
vår gymnasieskola Vilhelm Mobergsgymnasiet. Jag ska få en dragning 
av regelverket, det kanske kan vara något för näringslivet också, vill 
du vara med?

Mötet med Arbetsförmedlingen var givande och vi såg möjligheterna 
för vår lokala arbetsmarknad där flera branscher inom både privat 
och offentlig sektor har ett stort kompetensbehov. Vi bestämde oss 
för att börja försiktigt och få till goda exempel. Vilhelm Mobergsgym-
nasiet började med att erbjuda de båda lärarna praktik och när vi 
fick kvitto på att det fungerade introducera vi praktikmöjligheterna 
för näringslivet på kommunens näringslivsråd.

Engagemanget från företagen var samstämmigt, självklart var man 
intresserad. Men det var också tydligt att resurserna till matchning 
saknades hos flertalet företag. De var beredda att ta emot praktik-
anter om de fick hjälp med matchningen. Den lokala företagarfören-
ingen CSO (Centrum Sydost) erbjöd sig att hjälpa till med match- 
ningen. Problemet var att Arbetsförmedlingen hade begränsade  
möjligheter att göra lokal upphandlingar.
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Då föddes idén om ett projekt för att utveckla en ny samverkans- 
modell mellan kommun, Arbetsförmedling och näringsliv. Bakom  
projektidéerna finns kommunens arbetsmarknadscentrum, närings-
livskontoret och CSO. Det tog en bit in på hösten innan idéerna  
resulterade i en färdig projektansökan.

I januari 2016 startade projektet Ny Resurs i Emmaboda med finansie-
ring från Tillväxtverket, Regionförbundet i Kalmar län och Emmaboda 
kommun.

Så fort det blev offentligt att vi beviljats projektmedlen kom första 
samtalen från företag som var intresserade av att ta emot  
praktikanter.

Målgrupper
Den primära målgruppen är arbetssökande med utländsk kompetens 
som fyllt 25 men inte 65 år.

Inledningsvis prioriterades folkbokförda personer med utländsk här-
komst med kompetens inom: vård och omsorg, teknik/industri, 
lärande samt handel. Eftersom vi inte fick tillräckligt inflöde av  
personer med dessa kompetenser breddades målgruppen till  
akademiker och personer med yrkeskunskaper. Det fanns även möjlig-
heter för matchning mot praktik och arbete för asylsökande.

Sekundära målgrupper är arbetsgivare inom privat och offentlig verk-
samhet, för att ta emot praktikanter/arbetskraft. Även föreningar 
och ideell sektor kan vara aktuella som praktikanordnare förutsatt 
att de kan erbjuda handledning. Men idella sektorn är framför allt 
målgrupp för arbetet kring mötesplatser för integration. För att 
etablera kontakter för social samvaro, arbetsinriktad integration och 
aktiv fritid. 
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JOEP

SYFTE, MÅL OCH RESULTAT

Syftet är att:

- Ta tillvara och bygga vidare på den kompetens och kunskap 
som finns hos utlandsfödda akademiker, kvalificerade yrkesarbetare 
och fd. egenföretagare.
- Få in utlandsfödda i praktik eller påbyggnadsutbildning i ett 
tidigt skede för att påskynda inträdet på arbetsmarknaden, egen 
försörjning och integrationen i samhället.
- Samordna insatserna mellan arbetssökande, arbetsgivare 
och myndigheterna samt skapa förutsättningar för att insatserna blir 
effektiva och får långsiktiga effekter i samhället.

Mål
Det är enkelt att följa vilka mål som uppnåtts = grön cirkel     och 
vilka mål vi behöver jobba vidare med =  röd cirkel    .

 Att 30 deltagare är med i projektet under ett år. 
 50 % till praktik/utbildning
 30 % till arbete
 20 % arbeta vidare med

Delmål:
✔ Identifiera och kartlägga mötesplatser inom Emmaboda 
 kommun.
✔  Utveckla minst en mötesplats i varje ort. 
Kommentar: Eftersom integrationslotsen anslöt senare till projektet har  
arbetet fokuserats på Emmaboda centralort där behovet intitalt bedömdes 
som störst, då det länge fanns två större asylboenden på orten. Det finns 
totalt fem tätorter (minst 200 invånare) i komunen Emmaboda/Lindås,  
Vissefjärda, Långasjö, Eriksmåla/Åfors och Broakulla. Hitills har fokuserats 
på Mötesplats Emmaboda. Arbete har kommit igång med Långasjö.

✔  Etablera samarbete med föreningar inom t ex kultur, idrotts- 
 rörelser, social verksamhet och samhällsföreningar. 
✔  Ett etablerat samarbete i varje ort.
Kommentar: Det har etablerats 15 samarbeten med föreningar och civilsam-
hället från ett flertal orter men hittills har merparten av aktiviteter förlagts 
till Mötesplats Emmaboda. Den ”uppsökande” verksamheten har kommit 
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igång för att etablera samarbeten i kommundelarna, och vi samarbetar nu 
t.ex. med Svenska kyrkan, Röda korset och Hembygdsföreningen i Långasjö. 
Samverkan har också skett med Algutsboda hembygdsförening och Vissefjärda 
hembygdsförening (sommarutflykt 2016). 

Resultatmål:
 Framtagning av rapport via kartläggningarna i förstudien. 

 Modellerna ska kunna skalas upp till fler kompetensområden  
 och testas i större skala i ett större genomförandeprojekt i  
 samverkan med fler kommuner, regioner, utbildnings- och  
 valideringsaktörer. 
Kommentar: Modellen har redan används på fler kompetensområden lokalt 
i Emmaboda än vad som var tänkt från början. Regionförbundet Kalmar län 
söker nu ett länsövergripande ESF-projekt där vi kommer att kunna vidareut-
veckla Ny Resurs samverkansmodell och bygga på med fler samverkans- 
partners, skapa ett regionalt stödsystem med fler verktyg och insatser för fler 
målgrupper som står långt från arbetsmarknaden.

 Ett större genomförandeprojekt ska senare leda fram till en  
 metodhandbok.
Kommentar: Vi har valt att sammanställa en metodhandbok redan nu. Vi har 
även valt att förlänga Ny Resurs under hela 2017.

 Deltagarna får kontakter och skapar därmed nätverk mot  
 arbetslivet i Sverige.

Effektmål:
 Att genom utvecklad samverkan med arbetsgivare i offentlig  
 och privat sektor skapa engagemang så att fler känner att  
 de ”äger frågan” att ta tillvara kompetenser hos utlands- 
 födda. Detta mäts genom att kartlägga företag/arbetsgivare  
 som säger ja till att ta emot praktikanter.
Kommentar: Av de kartlagda företagen har knappt hälften svarat att de vill 
ta emot praktikanter. Dessa finns nu inlagda i vårt företagsregister.

Indikatorer   Kvinnor  Män  Totalt
Deltagare matchmaking          12          18         30
Deltagare validering          6   9         15
Inspirationsträffar, deltagare, 
mötesplatser           40          60         100
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Inspirationsträffar 
företag/arbetsgivare          15          35         50
Kartlagda arbetsplatser   25          50         75
Slutrapport              1

Resultat, juni 2017
46 personer inskrivna i projektet
35% (16) har fått någon form av arbete, 12 män och 4 
kvinnor.

6 personer har fått arbete inom privata näringslivet 
och 8 personer inom offentlig verksamhet. Två män 
och två kvinnor har fått jobb inom omsorgen i sommar.

9 % (4) studerar, 3 män och 1 kvinna.

54% (25) har haft eller har praktik, 64% (16) män och 
36% (9) kvinnor.

11 män och 2 kvinnor har haft praktik inom närings- 
livet, 5 män och 7 kvinnor har haft praktik inom  
offentlig verksamhet.

9 personer väntar på praktik

16 personer har genomgått validering, 8 kvinnor och  
8 män.

1 deltagare är föräldraledig

8 deltagare har flyttat från kommunen
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DELTAGARBERÄTTELSER:

MAJD AL KHALAF, FD. STUDENT, LAGERARBETARE
Under praktiktiden hade vi täta uppföljningar där 
vi pratade om vad som krävdes för att jag skulle bli 
anställd. En dag fick jag veta att Strehög ville anställa 
mig, då blev jag jätteglad och nöjd med mig själv.

HANDLEDAREN PATRIK HENNINGSSON STREHÖG
I början krävdes lite extra resurser i handledning 
eftersom språket skiljer oss åt. Vi hade behov av Majds 
kompetens, positiva inställning och arbetsglädje – vilket 
resulterade i en anställning för honom.

HANADI ABDULRAHMAN, LÄRARE
Det bästa med Ny Resurs är att jag fått praktik inom 
mitt yrke och att jag får hjälpa arabiska barn i skolan. 

HANDLEDAREN MARIE PERSSON,  
BJURBÄCKSSKOLAN
Jag skulle vilja säga att det är en vinn-vinn-situation. Vi 
får hjälp med språket (i detta fall arabiska) och en  
extra resurs till eleverna. Hanadi får en insyn hur 
svensk skola fungerar och daglig träning i svenska 
språket.

HANE AL KHALAF, BRANDSKYDDSANSVARIG
Det bästa med Ny Resurs är praktiken och kontakterna 
och att kunna lägga till praktik och referenser i CV:t.

HANDLEDAREN HÅKAN OLSSON,  
RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Vi kunde jämföra olika seder och bruk och detta har 
hjälpt oss i alla våra utbildningar med nyanlända, där vi 
får frågor om allt som rör det svenska samhället.

Hane och hans kollega Amar Hajjouz, även han från  
Syrien, har under tiden hos oss fått och får många frågor 
om brandskydd och vi får en enklare väg ut med rätt 
information
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NARIMAN AL HAJ SALAMEH, FÖRSKOLLÄRARE
Jag är glad över att jag får använda erfarenheterna 
från mitt yrke och att jag också kan hjälpa arabiska 
barn i skolan i min praktik. Det är stor skillnad på 
skolan i Sverige och Syrien. Praktiken är ett första steg 
till jobb

HANDLEDAREN ANNETTE FAGERSTRÖM FRANZÉN 
LINDÅS SKOLA:
Nariman är till hjälp i klassrummet tack vare hennes 
erfarenheter som lärare och hennes språkkunskap. Just 
nu hjälper hon elever som är i behov av särskilt stöd, 
vid några tillfällen är hon med på lektioner i en annan 
klass och hjälper arabisktalande elever.

JOEP HERMANS, STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE
Jag tycker att projektet är en ”fantastisk plats”, här 
får jag praktik, här har jag fått nya nätverk och lärt 
känna nya människor. Jag har till exempel lärt känna 
rektor och lärare i Emmaboda. Nu jobbar jag 60 % som 
studie- och yrkesvägledare.

JAN BONELL
Joep anställdes eftersom han hade den kompetensen 
som vi sökte. Han har gjort praktik på AMC, då såg vi 
att kompetens, erfarenhet och personlighet stämde 
bra överens med vad vi sökte för vikariatet som SYV 
(studie och yrkesvägledare).

KHALED AL KHALAF, ARBETAR SOM VÄRD PÅ  
MÖTESPLATS EMMABODA
Jag har fått hjälp med att skriva CV och att skicka CV 
till olika arbetsgivare. Nu jobbar jag på Mötesplats 
Emmaboda. Att vara med i Ny Resurs är ett sätt för 
mig att kunna komma med i samhället och ta ansvar.

HANDLEDAREN JENS BRINKESTAM,  
EMMABODA KOMMUN:
Khaled gör ett väldigt bra jobb som värd på Mötes-
plats Emmaboda. Hans välkomnande sätt, ansvarsfull-
het och idérikedom har kommit både föreningar och 
besökare på mötesplatsen till del. Khaled tar egna 
initiativ för att initiera och genomföra aktiviteter, 
och har på så sätt drivit verksamheten framåt.  
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NAIRMAN

ROVAND ALO, REVISOR
Jag har precis slutat tre månaders praktik på ekonomi-
avdelningen på Emmaboda kommun. Jag tycker att jag 
fått lära mig så mycket. Redovisningssystemen i Sverige 
och i Syrien är så olika.
Rovand har börjat studera ekonomi.

HANDLEDAREN LENA KRONBERG
Vår vinst är att vi kan göra skillnad för den person som 
kommer till oss i detta fall Rovand. Vi i personalen lär 
oss mycket av att ha praktikanter.

LOTFI RAND SALALDEE, MÅLARE:
I Syrien jobbade jag som målare och studerade. Sedan 
flyttade jag till Sverige och Emmaboda. Jag har haft 
praktik som målare och fick ett nystartsjobb. Jag trivdes 
jättebra. Det var roligt att få göra något som jag kan. Nu 
går jag en yrkesutbildning till målare i Göteborg för att 
bygga på min kunskap inom måleri.

HANDLEDAREN THOMAS MOLIN, NYBRO MÅLERI:
Jag har haft Lotfi som praktikant i 3 månader. Vi har 
gjort en bedömning på honom och han har goda yrkes-
kunskaper så efter praktiken fick han ett nystartsjobb 
under en tid. Det är jättebra att Lotfi vidareutbildar sig 
för att öka sina chanser till arbete. Som handledare vill 
jag också säga att det varit mycket lärorikt även för oss, 
men att det tar mer tid än man tror att handleda.

GHEFRAN MUSTAFA BARSHALI, 
ARBETAR PÅ CAFÉ EMMA
För mig är svenska språket mycket viktigt och att 
göra praktik på ett café, dit det kommer många 
svenskar, är mycket bra. Jag lär känna nya människor 
och jag vågar prata svenska. Att träna språket i prak-
tiskt arbete är bäst!

HANDLEDAREN BARBRO SJÖNDIN, CAFÉ EMMA:
Ghefran är mån om kunderna, hon tar egna initiativ
och ser vad som behöver göras. Vi upplever det som
mycket positivt att ha henne på praktik hos oss! Efter 
praktiken har vi beslutat oss för att anställa Gehfran, 
just nu väntar vi på beslut från Arbetsförmedlingen om 
när hon kan börja sin anställning hos oss.
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PROJEKTORGANISATION

Arbetsgrupp
Projektledare, representant från AMC (Arbetsmarknadscentrum), 
integrationslots Emmaboda kommun, två representanter från  
företagarföreningen CSO, representant från Arbetsförmedlingen.

AMC
Projektledaren är placerad på AMC, Möjligheternas Hus AB (MHAB). 
MHAB är ett helägt kommunalt bolag i Emmaboda kommun. 
I verksamheten ingår Återvinningscentral, Arbetsmarknadscentrum, 
Second hand-butik och Vissefjärda pall. AMC utför uppdrag åt Individ- 
och familjeomsorgen, Arbetsförmedlingen, introduktionsprogrammet 
i Emmaboda kommun och försäkringskassan genom att placera indivi-
der på praktik utifrån behov.

Projektledarens roll består av att tillsammans med arbetsgruppen 
driva projektet mot målen, ansvara för projektredovisning och  
dokumentation. Projektets ekonomi och redovisning görs av projekt-
ledaren i samverkan med ekonomiavdelningen och följts upp kvartals-
vis. Projektledaren har en bakgrund som studie- och yrkesvägledare 
och fungerar även som valideringskoordinator i Ny Resurs.  
Tjänstgöringsgraden i projektet har varit 50% av en heltid.

”Eftersom vi arbetar med 
människor måste vi vara 
flexibla och anpassa oss 
efter snabba förändringar i 
samhället och på individ- 
nivå.Täta uppföljningsmö-
ten med deltagaren och 
arbetsgivaren har bidragit 
till fler anställningar”
Madeleine Karlsson,  
projektledare
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CSO
CSO – Centrum Sydost företag i samverkan, är en ekonomisk förening 
med ca 90 företag och kommunen som medlemmar. Här arbetar en 
verksamhetsledare med säljbakgrund, mångårig erfarenhet kring 
samverkan i projekt och ett mycket brett företagsnätverk. Anställd 
på CSO är även Ny Resurs matchningskoordinator som har en bak-
grund som coach och egen företagare. 

CSO har en nyckelroll i projektet och både verksamhetsledare och 
matchningskoordinator har bidragit med värdefull kompetens. Match-
ningskoordinator är huvudansvarig för kartläggning av privata arbets-
platser samt för matchning av deltagare praktik-arbete. 
Tjänster motsvarande ca 40% av en heltid har upphandlats under 
projektets första nio månader och därefter har omfattningen varit ca 
20%.

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingens roll i Ny Resurs är att fungera som stödfunktion i
arbetsgruppen. Handläggarna på Arbetsförmedlingen är även med på
uppföljningsmöten av praktik då täta uppföljningar med deltagarna
är viktigt. Vidare kan Arbetsförmedlingen komma med information 
om behov som finns hos sökande. Vid en praktik skrivs en praktik- 
överenskommelse via Arbetsförmedlingen, för att försäkringen ska 
gälla. De flesta deltagarna som har praktik har samtidigt SFI på 50 %.
Arbetsförmedlingens service är till för alla arbetssökande i Sverige 
som har rätt att jobba här. Personer som fått uppehållstillstånd som 
flyktingar, skyddsbehövande eller anhöriga under de senaste tre åren 
samt är kommunmottagna har rätt till särskilt stöd av Arbetsförmed-
lingen.Detta stöd sker inom ramen för det så kallade etableringsupp-
draget.

”CSO deltar i projektet Ny 
Resurs med företagens behov i 
fokus. Vi har genomfört kompe-
tensbehovsanalyser i företagen 
och utifrån dessa matchas före-
tagens behov med individernas 
kompetens.”
Susanna Bondesson, CSO
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Integrationsenheten
Integrationslotsen är placerad på Integrationsenheten och den  
huvudsakliga uppgiften i projektet är att kartlägga behov, samordna 
samt utveckla mötesplatser som främjar integration. I rollen ingår 
även huvudansvar för samverkan med olika aktörer inom ideell sektor 
och ansvar för projektaktiviteter som sker på mötesplatser. Integra-
tionslotsen har en masterexamen inom statsvetenskap och en bak-
grund inom ideell sektor, inom flera olika civilsamhällsorganisationer. 
Tjänstgörningsgraden mot projektet har varit 50% av en heltid.
Eftersom integrationslotsen anslöt senare till projektet har arbetet 
i Ny Resurs fokuserats på Emmaboda centralort och arbetet med att 
utveckla ”Låna en språkvän” och Mötesplats Emmaboda. Av natur- 
liga skäl är det även i centralorten behovet av mötesplatser har varit 
störst, inte minst med tanke på att det länge fanns två stora asyl-
boenden och många egenbosatta på orten. 

Samverkan
Arbetsgruppen träffas var tredje vecka för avstämning och planering. 
Utöver det träffas projektledare och representant från CSO varannan 
vecka för genomgång av deltagarna i projektet - varje deltagare 
stäms då av vad gäller behov och plan. Även praktiska frågor gås  
igenom såsom till exempel plan för deltagarna, uppföljningsmöten 
med deltagarna och nya praktikplatser.
Arbetsgruppen upplever att det är en styrka att diskussioner har kun-
nat föras direkt med representant från Arbetsförmedlingen. Detta har 
underlättat arbetet inom projektdelen som rör praktikplatser. Det är 
också en styrka att vi haft representant från näringslivet med oss från 
början i form av CSO. 

UHR (Univeristets- och högskolerådet), upphandlade aktörer hos  
Arbetsförmedlingen och kommunens gymnasieskola har varit till hjälp 
vad gäller validering av deltagarkompetenser.

”Eftersom arbetsgruppen bestått av personer med oli-
ka bakgrunder och kompetenser som de kompletterat 
varandra, vilket har skapat en öppen dialog med olika 
infallsvinklar. Detta har lett till utveckling av tankar 
och idéer.” Jens Brinkestam, integrationslots
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Samarbete har även skett med Linnéuniversitetet. Tre gånger under 
projkettiden har deltagre från Ny Resurs besökt Linnéuniversitetet. 
Där har de fått individanpassad information (utifrån sina akademiska 
förkunskaper) om kurser och komplettringar.

Ny Resurs har utöver aktiviteter på Mötesplats Emmaboda arrange-
rat inspirationsaktiviteter, föreläsningar, utflykter, studiebesök för 
deltagare, företag och arbetsgivare i offentlig sektor. Nyanlända har 
bjudits in till CSOs nätverksträffar och till Rotary. 

STYRGRUPP
Styrgruppen består av representanter från projektägaren Emma- 
boda kommun (kommunchef, näringslivsutvecklare, Socialchef), VD 
MHAB, verksamhetssamordnare på Arbetsförmedlingen och för att få 
in företagens perspektiv ordförande för CSO och representant från 
kommunens största arbetsgivare Xylem. Projektledaren deltar som 
adjungerad. Styrgruppen träffas var sjätte vecka för genomgång av 
ekonomi, läge i projektet, input av olika slag och för strategiska be-
slut. Arbetsgruppen lyfter via projektledaren frågor och styrgruppen 
tar beslut för fortsatt arbetsgång. Styrgruppens styrkor är den breda 
kompetens och det stora kontaktnät som finns. Engagemanget gör att 
styrgruppen agerar snabbt och därmed når vi snabbare resultat

”För kommande verksamhet bör man tänka på en offensiv
hållning, satsa på aktiviteter och marknadsföring och fullt ut 
använda de resurser som finns.”  
Anette Strömblad, kommunchef.

”Projektet Nya Resurs har visat att det faktiskt går att skynda 
på integrationsprocessen. Arbetssättet måste implementeras i 
vår ordinarie verksamhet och lämna  projektstadiet. Det är ett 
vinn-vinn projekt. Alla drar nytta av projektet.”  
Thomas Svensson, socialchef

”Det är där företagens och individens behov möts som
det finns bäst förutsättningar för en bra matchning. Det är  
naturligt att sätta företagens kompetensbehov i fokus. Det 
ökar förutsättningen att matchning leder till jobb.”
Ann-Christine Torgnyson, näringslivsutvecklare
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CSO
Att CSO var delaktig vid framarbetandet av projektet Ny Resurs var 
en självklarhet av två anledningar – ta tillvara på kompetens och  
hjälpa människor att få bidra till samhället. Vid ett Näringslivsråds-
möte hos Emmaboda kommun diskuterades hur vi på bästa sätt skall 
vara delaktiga i integrationen av alla de nyanlända som var på väg till 
Emmaboda våren 2015. För företagen i Emmaboda var det självklart 
att vi skulle hjälpas åt. Men vi skulle också se till att vi inte gick  
miste om unik erfarenhet och kompetens som vi skulle kunna ha 
behov av i våra företag. Vi jobbade tillsammans med kommunen fram 
ett upplägg där behov hos företagen skulle vara utgångspunkten när 
vi skulle matcha behov mot kompetens.

”Det har visat sig vara ett framgångsrecept som vi i CSO är 
stolta över. Företagen har fått fantastisk kompetens och nyan-
lända har fått bidra med sina kunskaper och erfarenheter”
Jan Melin, ordförande CSO

Arbetsförmedlingen
Styrgruppen är sammansatt med fokus på att deltagarna ska  
matchas till arbete. Arbetsgivarperspektivet är tydligt eftersom de 
flesta relevanta aktörer ingår i styrgruppen. Arbetsförmedlingen 
anser att det är positivt att det i styrgruppen ingår en av kommunens 
stora arbetsgivare (Xylem), en företagsorganisation (CSO) samt  
kommunens näringslivsutvecklare.
Arbetsförmedlingen bedömer att framgångsfaktorn ligger i att  
projektet har fokus på matchning mot arbete via en arbetspraktik. 
Det är positivt att kommunens arbetsgivare är med i diskussionerna 
tidigt i etableringsprocessen. Projektets fokus ligger inte i att om-
händerta deltagarna utan att matcha dem mot lämpliga arbetsgivare 
utifrån varje deltagares tidigare yrkeserfarenhet och önskemål om 
framtida yrke i Sverige.
Vi vill också lyfta samarbetet med näringslivet som en framgångs- 
faktor.
Den höga personaltätheten i projektet har troligen bidragit till  
projektets resultat. Utan projektmedel finns det mycket små möjlig-
heter för någon av aktörerna att arbeta så kvalitativt med deltagarna 
för att nå så goda resultat som det har blivit.



19

Möjligheternas Hus AB 
AMC på Möjligheternas hus arbetar sedan många år med arbets- 
marknadsinsatser. Det var en naturlig plats för Ny Resurs att utgå 
från, eftersom projektet matchar företagens kompetensbehov mot 
deltagarnas. Möjligheternas hus är en mötesplats för människor i alla 
åldrar och det pågår många olika verksamheter i lokalerna. Många 
nyanlända känner väl till platsen och är därför lätt att hitta hit.

Xylem
Xylem Water Solutions Manufacturing AB är ett stort tillverknings- 
företag med ca 1100 anställda vid vår anläggning i Emmaboda. I vår 
anläggning i Emmaboda arbetar ca 800 personer med gjutning,  
komponenttillverkning och montering av dränkbara pumpar och 
omrörare.Dessa processer kräver en bred teknisk kompetens för att 
fungera och förbättras. Vid anläggningen finns också ett  
distributionscenter, HR-avdelning, samt globala avdelningar för  
ekonomisk redovisning, IT-drift och IT-utveckling. Dessa processer 
som sysselsätter ca 300 personer kräver annan specialiserad  
kompetens för att fungera och förbättras.
Vi är en stor arbetsgivare på en liten ort. Vi är beroende av att 
rekrytera medarbetare från en större geografisk region än Emma- 
boda. Det är huvudskälet till att vi som företag är intresserade av att 
delta i projektet Ny Resurs. Vi tror att det i bästa fall på sikt kan ge 
oss några medarbetare med kompetens som vi har svårt att rekrytera 
i närområdet. Erfarenheterna från 90-talets invandring visar att vi 
idag i företaget har ett antal viktiga kompetenta medarbetare som vi 
fick in då.

”En annan anledning till att vi väljer att delta i Ny Resurs är 
att vi ser det som viktigt att försöka vara ett föredöme och visa 
vägen. På gott och ont så tittar andra aktörer på vad den stora 
elefanten Xylem gör. Om vi visar att vi gör något och  
deltar i projekt Ny Resurs så tror vi att det ökar chansen att 
andra företag och arbetsgivare också tar klivet och provar. Vi 
vill helt enkelt försöka bidra till integration på detta sätt.”
Ola Gustavsson, Xylem
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LOFTI

METOD

Inskrivning
deltagare

Matchning Praktik Arbete
Utbildning

Kartläggning
behov
företag

Validering Validering

Kartläggning
behov
kommun

Information
Företag

Info  
Kommunala 
arbetsplatser

Arbetsgivare, privat 
och offentlig

Mötesplats Rekrytering

Civilsamhället

Information – om projektet till arbetsplatser med kompetensbehov 

Kartläggning – av kompetensbehov på arbetsplatserna. AMC har kartlagt kommunens arbets-
platser och CSO har kartlagt företagen

Mötesplats- skapande av arbetslivsorienterande mötesplats för integration och kunskaps- 
påfyllning. Ansvarig: Integrationsenheten
 
Inskrivning av deltagare – gemensam inskrivning/rekrytering av AMC och CSO för snabbare 
matchning

Matchning – AMC matchar offentliga sektorns kompetensbehov med deltagare och CSO 
matchar företagen med deltagarnas kompetens.

Praktik – Praktikbeslut tas av Arbetsförmedlingen som därigenom också försäkrar  
deltagarna under praktiktiden som nu påbörjas

Arbete/Utbildning – målet är att få så många som möjligt i arbete eller utbildning

Validering – sker om så behövs

Rekrytering – har skett via olika aktiviteter och samarbetspartners som SFI,  
Arbetsförmedlingen, AMC, CSO, Kommun & Röda korset
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DELTAGARBERÄTTELSER

DELTAGARE – SONYA DIAKITE,  
INGENJÖR OCH KONFLIKT- OCH FREDSFORSKARE
43-åriga Sonya lämnade sitt hemland Elfenbenskusten och flyttade till 
Sverige hösten 2016. Anledningen till Sverigeflytten var kärleken. 2014 
träffade hon en man på internet som kom från Emmaboda. 
Sonya är utbildad till ingenjör men hon har också en masterexamen i freds- 
och konfliktforskning. Våren 2017 kom hon i kontakt med Ny Resurs via SFI. 
Sonya gjorde stora framsteg med sitt nya modersmål och när hennes utbild-
ningsbakgrund validerades i projektet, erbjöds hon praktik på AMC mellan 
april till juni 2017. Hon fick bland annat arbeta med arbetsplatsbesök och 
delta i möten med Regionförbundet. 
Sonya berättar att tack vare Ny Resurs kunde hon snabbt etablera kontakter 
med arbetsgivare. Hon anser att Ny Resurs är nödvändigt projekt för nyan-
lända därför nyckeln till en framtid i Sverige är kontakter och genom dem 
får arbetsgivare reda på människors kompetenser. I dagsläget sommarjobbar 
Sonya inom äldreomsorgen. Hennes utbildningar håller just nu på att vali-
deras av Linnéuniversitetet och i framtiden vill hon arbeta med freds- och 
konfliktfrågor.

HANDLEDARE – SUSANNE FRIBERG, 
ARBETSMARKNADSCENTRUM
Sonyas personlighet gjorde att hon snabbt kom in i arbetslaget. Hon har 
mycket lätt för att lära, så handledning av Sonya har gått mycket smidigt.
Hos oss på AMC har hon varit med vid inskrivningar och praktikuppföljning-
ar, hon har även hjälpt deltagare att skriva CV. Hon har också hjälpt till vid 
administrering av sommarpraktik. I flera fall har vi haft nytta av Sonyas goda 
språkkunskaper då hon har hjälpt oss med översättning av såväl skriftliga 
inbjudningar som tolkning vid inskrivningar av deltagare.
Under sin praktiktid på AMC har Sonya använt sin kompetens i konflikt-
hantering genom att ta fram en mall/ett arbetssätt för konflikthantering på 
arbetsplatser. I sitt tidigare yrkesliv arbetade hon som konfliktlösare mellan 
olika folkgrupper/byar i sitt hemland. Här använde Sonya teater om verk-
tyg. Detta är ett bra arbetssätt även i andra sammanhang då olika grupper 
får betrakta sitt beteende utifrån och sedan arbeta sig fram till nya sätt att 
samarbeta. Tanken är att detta arbetssätt skall finnas till hands vid
eventuella konflikter på arbetsplatsen eller i arbetsgrupper.
Eftersom Sonya har fått sommarjobb inom äldrevården så avbröts hennes 
praktik, men jag skulle gärna se henne som medarbetare på vår arbetsplats 
framöver.
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DELTAGARE – OMID GANDOMIAN, CIVILINGENJÖR
Jag kom till Emmaboda i mars 2016 från Teheran, där jag arbetade i ett 
stort företag som ingenjör. Innan dess studerade jag i sex år på universitet 
och har examen som civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad. Mina  
intressen är att gå på gym och att löpträna med min fru.
Genom projekt Ny Resurs har jag fått hjälp med en praktikplats på Xylem. 
Praktiken pågick i sex månader och den ledde till att jag fick en visstids- 
anställning på företaget. Nu jobbar jag med nybyggnation, tillbyggen, 
underhåll och i projekt.
Kopplingen till arbetsmarknaden blev en ny möjlighet för mig att utveckla 
svenska språket och att bättre förstå svensk arbetsmarknad.
När invandrare kommer till Sverige behöver de stöd och hjälp att få praktik 
och jobb, detta har projekt Ny Resurs hjälpt mig med. Jag är mycket tack-
sam mot i synnerhet projektledaren, Xylem och Arbetsförmedlingen – ”det 
är tack vare dem som min väg in i samhället har gått så bra!”
Nu har jag bra referenser, jag kan språket bättre och lär mig hela tiden mer. 
Språket är livsviktigt att lära sig. 
Mina framtidsplaner är att utvecklas inom mitt område och bli en attraktiv 
resurs för arbetsmarknaden och samhället.

HANDLEDARE – JOHAN LINDSTRÖM, XYLEM
Det är positivt att via projekt ta in kvalificerade personer och prova deras 
kunskaper. Det är högt tryck i Byggbranchen och svårt att få tag i rätt  
kompetens. Stora företag, som vårt, är numera mycket slimmade i sina 
organisationer och det krävs bred kunskap samt spetskunskaper av personer 
som vi anställer.
Omid är framförallt en mycket lätt och ödmjuk person, som har lärt sig 
svenska språket mycket fort. Hans personlighet har varit en stor del i att 
han kommit in i våra rutiner så snabbt och därmed kunna avlasta oss i  
vardagliga uppgifter.
Med Omids kompetens och erfarenhet inom byggkonstruktion och Auto CAD 
har vi fått ett helt nytt ritningsarkiv. Alla ritningar är uppdaterade och har 
fått en ny modern layout. Vi har snart gått igenom alla våra fastigheter och 
verkstäder, och lagt in dem i det nya arkivet.
Omid har även framgångsrikt jobbat med ritningar och deltagit i olika 
projekt här på Xylem. Att vara handledare är alltid ett jobb som kräver lite 
extra energi och tid, men vi får ut mycket, mycket mer av honom – han gör 
ett jättejobb!
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MÖTESPLATSER
För att kartlägga och ta reda på vilka behov som finns för mötesplats- 
verksamhet i Emmaboda intervjuades en rad personer som är verk-
samma i arbetet med integration och mötesplatser i Emmaboda. 
Personerna representerar till exempel Emmabodas civilsamhälle och 
organisationer såsom Röda korset, Svenska kyrkan, Somaliska fören-
ingen, olika studieförbund samt andra typer av idéburen verksamhet. 
Genom dessa intervjuer framträdde en bild av att mer samverkan  
efterfrågades inom civilsamhällets integrationsarbete tillsammans 
med önskemål om en större medvetenhet om vad andra aktörer 
gör inom samma område. Flera efterfrågade en fysisk yta som kan 
disponeras av civilsamhället; allt från etablerade organisationer, till 
nystartad ideell verksamhet, till verksamhet som initierats av privat-
personer med drivkraften att göra något värdefullt för integrationen 
i Emmaboda. Denna efterfrågan har resulterat i upprättandet av en 
fysisk mötesplats i Emmaboda Folkets hus; ”Mötesplats Emmaboda”.

Stort ideellt engagemang 
Mötesplatsverksamheten inom Ny Resurs präglas av civilsamhällsenga-
gemang. Gensvaret från Emmabodas kommuninvånare och civilsam-
hälle har varit oerhört gott, med ett stort ideellt engagemang och 
välbesökta mötesplatsaktiviteter som följd. 
Till exempel har den idéburna organisationen VIA HOPE genomfört 
aktiviteter för barn, Röda korset och Nykterhetsrörelsens bildnings-
verksamhet (NBV) erbjuder svenskträning, läxhjälp och samhälls- 
information för nyanlända. Korpen anordnar stavgång och ideella
krafter håller i Stickkaféet en gång i veckan. Studieförbundet 
Arbetarnas bildningsförbund (ABF) har bistått i skapandet av en
körkortscirkel för nyanlända som ges vid tre tillfällen per vecka,
på arabiska, dari och lätt svenska. Företagsorganisationen
CSO har anordnat informationskvällar för aspirerande nyföretagare 
i Emmaboda med målet att fånga upp och hjälpa till att utveckla 
affärsidéer som nyanlända i kommunen kan tänkas ha.

Det har etablerats 15 samarbeten med föreningar och civilsamhället. 
Flera deltagare har slussats vidare ut till kommunens föreningsliv,  
baserat på personernas fritidsintressen och hobbys. Helt nya verk-
samheter har uppstått tack vare den möjliggörare Mötesplats 
Emmaboda visat sig vara, ett exempel är den Internationella kören 
som skapats av en privatperson i Emmaboda tack vare projektet 
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och som nu vuxit sig till att bestå av cirka 30 Emmabodabor som sjunger på 
mötesplatsen varje vecka. De har dessutom åkt på en fem ”spelningar” lång 
konsertturné i regionen.

Fristående aktiviteter har också genomförts på mötesplatsen, till exempel 
aktiviteter för barn och vuxna under julskyltningen samt trafikinformation 
för nyanlända, av Civilförsvarsförbundet. Vid flera gånger per vecka anord-
nas öppen verksamhet, till exempel ”Träffpunkt onsdag”, då alla Emmabodas 
invånare är välkomna till mötesplatsen för att umgås, ta en kaffe eller spela 
pingis och bordsfotboll.

Samhällsinformation med mera
Att anställa mötesplatsvärdar från olika språkgrupper har lett till att mål-
grupper som ibland är svåra att nå kommer till Mötesplats Emmaboda. Att 
även erbjuda barnpassning i samband aktiviteter har varit en av flera fram-
gångsfaktorer.
Utöver verksamhet som fötts ur engagemang från civilsamhället har även 
kommunal verksamhet bedrivits återkommande, till exempel Integrationsen-
hetens föräldragruppsverksamhet för nyanlända föräldrar och samhälls- 
informationen ”Steget in”. Vidare har Regionförbundet i Kalmar län beslutat 
sig att förlägga kommunens samhällsorientering till Mötesplats Emmaboda. 

” Cirka 18-20 integrationsfrämjande aktiviteter av olika slag bedrivs inom  
Mötesplats Emmaboda varje vecka. Den fysiska mötesplatsen på Folkets hus 
har öppet 6 dagar per vecka. Den bredd av aktiviteter som genomförs inom  
Mötesplats Emmaboda har skapat en mötesplats där ideell, offentlig och 
privat verksamhet samexisterar och där olika typer av aktörer kan knyta 
kontakter som främjar nya samarbetsvägar.”

Resultat januari-maj 2017

3888 besökare, 54% män och 46% kvinnor.
141 volontärer
367 ideella timmar
20 aktiviteter per vecka
18 olika aktörer verksamma
Aktiviteter 6 dagar per vecka
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Arbetet går vidare till fler orter
Efter att ha grundlagt arbetet med Mötesplats Emmaboda på central- 
orten går arbetet med mötesplatser nu över i nästa fas - att sprida 
detta initiativ till kommundelarna. Spridningsarbetet har redan in-
letts och detta arbetssätt kan på olika plan stötta det lokala civilsam-
hällets engagemang inom integrationsfrämjande insatser.

Låna en språkvän
Utöver mötesplatsens verksamhet har initiativet ”Låna en språkvän”
skapats som ett resultat av Ny Resurs. Detta är en form av 
individuella möten (eller mellan flera, till exempel har två familjer 
valt att bli språkvänner med varandra) mellan nyanlända och  
etablerade svenskar och genomförs i samarbete med Emmaboda  
bibliotek. Ungefär 40 personer har valt att bli språkvänner under  
perioden oktober 2016 – februari 2017. Under sina möten har språk-
vännerna bland annat gått och fikat, gått på aktiviteter tillsammans 
eller varit hemma och ätit middag hos varandra. 10 nationaliteter 
finns representerade bland språkvännerna och åldersspannet är 
mellan 17 – 75 år. ”Låna en språkvän” har resulterat i långt över 100 
möten mellan människor i Emmaboda kommun, möten som uppstått 
som ett direkt resultat av projektet Ny Resurs. Flera språkvänner 
har träffats flera gånger i veckan sedan initiativet startade i oktober 
2016. ”Låna en språkvän” pågår just nu och den som är intresserad 
av att bli språkvän kan anmäla sitt intresse till Emmaboda bibliotek.

”Vi har skapat förutsättningar 
för möten av olika slag – både i 
större (”Mötesplats Emmaboda”) 
och mindre (”Låna en språkvän”) 
skala. Vi har sett hur nya möjlig-
heter för integration skapas när 
aktörer ur offentlig, ideell och 
privat sektor sammanförs och 
samverkar ”under samma tak”.
Jens Brinkestam, integrationslots
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IMPLEMENTERING OCH SPRIDNING
Det finns ett behov av projektets insatser och projektet har gett goda 
resultat. Detta har uppmärksammats lokalt men bäst har spridningen 
varit nationellt. 

SKLs webinarium, Flyktingar, företag, framtid 30/9 2016 och 10/3 
2017.
Tillväxtverket integrationskonferns i Stockholm  
SKL integrationskonferens i Stockholm
SKNTs näringslivskonferens i Gävle
Två st ERFA-konferenser med övriga integrationsprojekt i Glasriket.
Film om Ny Resurs, finns på www.emmaboda.se

Kommunstyrelsen har beslutat att projektet ska fortsätta i kommun- 
ens verksamhet hela 2017 till att börja med. Modellen kommer att 
vidareutvecklas under hösten. Kompetensförsörjningsanalyserna kom-
mer fortsätta med tyngdpunkt på offentlig sektor. Ett ökat fokus på 
information och inspiration kring nyföretagande planeras. 
En viktig insats för hösten blir att göra Ny Resurs mer lokalt och 
regionalt känt och där kommer Metodhandboken att ha en viktigt 
uppgift.
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STYRKOR OCH LÄRDOMAR
AKKA (Agneta Klippvik Utveckling AB) har varit upphandlad mot  
projektet och utfört lärande utvärdering. Detta är en strategisk  
metod för att utvärdera projekt, bidra till lärande och att bidra till 
projektutveckling. Utvärdering av projektet har gjorts genom  
intervjuer med styrgrupp, arbetsgrupp, deltagare och medverkande 
företag i mitten av projektet samt maj/juni 2017.

AKKA har identifierat ett antal styrkor, lärdomar och utvecklings- 
områden i Ny Resurs.

Styrkor:
• Enkelt, konkret och tydligt projekt
• Korta beslutsvägar (mindre kommun)
• Projektets förankring på både politisk och tjänstemanna- 
 nivå
• Motiverade arbetsgivare - projektidén är sprungen ur företag- 
 ens behov
• Engagerade och kompetent styrgrupp med mandat
• Engagerad och kompetent arbetsgrupp
• Engagerad och ambitiös projektledare
• Centrum Sydosts kompetens och dess koppling till och 
 förankring i näringslivet
• Motiverade ”nyanlända” deltagare med hög kompetens
• Engagemang från ideella föreningar och Folkets Hus i t ex  
 Mötesplats Emmaboda
• Bra utvecklad samverkan som lett till ökad förståelse för  
 varandra
• Praktikdelen och deltagarresultaten
• Ekonomiska förutsättningar
• Uppbackning från Arbetsförmedlingen med bl a nystartsjobb
• Projektets fortsättning under hösten 2017 med kommunala  
 medel
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Lärdomar och utveckling:
• Bilda styrgrupp före projektstart och inled med en noggrann  
 genomgång av projektbeskrivning för att komma igång med  
 strategiskt arbete och strategiska beslut. Diskutera samtidigt  
 roller, ansvar och förväntningar.
• Ett aktivare projektägarskap genom stöttning till projekt-
 ledare och till arbetsgrupp och ökad kommunikation mellan  
 styrgrupp-arbetsgrupp 
• Löpande ekonomisk uppföljning av budget och utfall i både  
 styrgrupp och arbetsgrupp
• Tydligare fokus på arbetsgivarnas behov av ny kompetens,  
 dvs matchning utgår från arbetsgivarens behov och ställs i  
 relation till deltagarnas kompetens och förutsättningar
• Kartlägga kompetensförsörjningsbehov i urval av kommunala  
 förvaltningar
• Bygga upp relationer med arbetsgivare i näringslivet som inte  
 är anslutna till CSO
• Utveckla praktiktiden och uppföljningen ytterligare 
 tillsammans med arbetsgivarna 
• Ytterligare insatser vad gäller marknadsföring och 
 kommunikation framför allt inom kommunen men även till  
 länets övriga kommuner
• Strategisk spridning av Metodhandboken
• Ta med ytterligare någon arbetsgivare i styrgruppen från  
 näringslivet (som representerar små-medelstora företag)
• Knyta närmare kontakter med Linnéuniversitetet, t ex en  
 följeforskare och eventuell representant i styrgruppen
• Inkludera mera fördjupad starta-eget information i modellen
• Bilda referensgrupp med deltagare för att få in deltagar- 
 perspektivet alternativt bjuda in deltagare att delta i arbets- 
 gruppen
• Inventera befintliga mötesplatser och dess aktörer på övriga  
 orter i kommunen med syfte att inkludera integrations-
 insatser i dessa mötesplatser
• Överväga att bredda målgruppen samt satsa på ökad 
 rekrytering av kvinnor
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Bilaga 1. Statistik Ny Resurs.
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Centrum i Sydost ek. för. www.centrum-sydost.se  Kontor 0471-100 12 
Storgatan 4 info@centrum-sydost.se Sanna 070-2312317 
361 30 Emmaboda  Susanne 070-6251095 
 

KOMPETENSBEHOV 
 
Företag___________________________________________Datum__________ 

Mailadress________________________________________________________ 

Ansvarig_____________________________________Telefon______________ 

Bransch__________________________________________________________ 

 

Kompetensförsörjning 

1. Behov på kort och längre sikt? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

2. Årscykel? Behov större vissa perioder. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________ 

3. Personalomsättning idag? Hur rekryterar ni? Vilka använder ni? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

4. Specifika bristyrken? Ständiga behov? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Bilaga 2. CSO:s kartläggning av kompetensbehov för företag.
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Centrum i Sydost ek. för. www.centrum-sydost.se  Kontor 0471-100 12 
Storgatan 4 info@centrum-sydost.se Sanna 070-2312317 
361 30 Emmaboda  Susanne 070-6251095 
 

5. Pensionsavgångar? Ersätter ni eller blir det ”nya” tjänster? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

6. Köper ni tjänster? Kan man ha dem i huset om man anställer? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

7. Finns kompetens som ni behöver på deltid? Kan man dela med annat 
företag? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Praktikanter mm 

8. Tar ni emot praktikanter idag?  ( prao, ungdomspraktik, vuxna 
arbetssökande, språkpraktik, funktionshindrade, annat) 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

9. Om inte – varför? Vad kan vi förbättra? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

10. Finns det krav som måste uppfyllas för att ni ska kunna ta emot? 
(svenska, engelska, yrkeskompetens, annat) 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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Centrum i Sydost ek. för. www.centrum-sydost.se  Kontor 0471-100 12 
Storgatan 4 info@centrum-sydost.se Sanna 070-2312317 
361 30 Emmaboda  Susanne 070-6251095 
 

11.  Lättare med praktik vissa perioder? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Styrelsearbete/Samarbete 

12. Styrelsearbete? Skulle ni vilja? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

13.  Samarbeten? Företag på orten, grannkommuner eller andra? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

14. Kontakter med skola – uppgifter till elever, info i skola 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

15. Kontakter med Universitet – uppsatser, besök på universitet, uppgifter? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

16. Övriga önskemål 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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Bilaga 3. Skolsystemen i Sverige och Syrien.



40 Bilaga 4. AMC:s kartläggningsmall deltagare.
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Ny Resurs finansieras av:
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Emmaboda kommun

www.emmaboda.se
juni 2017

Box 54, 361 21 EMMABODA
Växel 0471-24 90 00, fax 0471-24 90 19 
e-post: kommunen@emmaboda.se

SAMMANFATTNING
Ny Resurs är ett kompetensförsörjningsprojekt med integrationsfokus. Näringslivet 
engagemang har funnits med från början. Utgångspunkten är att utlandsfödda 
personer utgör en resurs som kan bidra till utvecklingen av våra företag och vårt 
samhälle. Den primära målgruppen är arbetssökande med utländsk akademisk 
kompetens eller yrkeskunskaper som fyllt 25 men inte 65 år. 
Den sekundära målgruppen är arbetsgivare i privat och offentlig sektor samt 
föreningar och idell sektor. Den idella sektorn har en viktig roll som mentorer och 
i mötesplatsarbete för att etablera kontakter för social samvaro, arbetsinriktad 
integration och aktiv fritid. 

Ny Resurs har haft ett enkelt och konkret upplägg. Genom att kompetenskartlägga 
arbetsgivare och deltagare och i möjligaste mån matcha dessa har vi skapat bästa 
förutsättningar till att praktik leder till arbete.
Vi har satsat på kvalitet framför kvantitet för att få fram goda exempel som ska 
vara med och bana vägen för fler personer att få praktik och arbete. Under tiden 
1 januari 2016 – 20 juni 2017 har 46 personer ingått i projektet. 54% har haft eller 
har praktik, 35% av deltagarna fått någon form av arbete. Ett bra resultat med 
tanke på att vi har arbetat med deltagare där merparten fortfarande studerade på 
SFI (svenska för invandrare) och därmed inte kommit så långt i sin svenska inlärning. 
Vi kan konstatera att vi har påskyndat inträdet på den svenska arbetsmarknaden. 
Det var inledningsvis trögt att få in praktikanter mot äldreomsorgen men när vi väl 
kom igång, har detta lett till att två män och två kvinnor fått semestervikariat i 
sommar. 

Vårt arbete med att stötta ideella sektorn i deras integrationsarbete och utveckla 
mötesplatser har varit framgångsrikt. Under årets första fem månader har 3 888 
personer besökt mötesplats Emmaboda av dessa är 54% män och 46% kvinnor. Vi har 
genom att erbjuda barnpassning och aktiviteter för alla åldrar skapat en jämställd 
mötesplats. Mötesplats Emmaboda erbjuder aktiviteter sex dagar per vecka och har 
18 olika aktörer verksamma. Arbetet fortsätter nu med att mobilisera mötesplatser 
på fler orter i kommunen och man har kommit igång med Långasjö.


