
PRESENTATION 
INTEGRATIONSENHETEN 

ALLA SOM KAN – SKA JOBBA!! 
 

 

 



AVTAL Vuxen – Familj 2018 

• Ca 75 personer totalt 

• 22 anvisningsbara platser (tvingande) 

• Fler kvotflyktingar, behov av anpassat 
boende 

• Antalet anvisningsbara platser för 
ensamkommande presenteras i samband 
med prognosen i februari 2018. (1,87 
promille) 



BOSTÄDER 
• Behov av att förlänga avtalet med 

Salabostäder om 3 lägenheter per månad 
under hela 2018 

• Mest behov av 1:or 



Beslut och förslag 2018 

ALLA SOM KAN JOBBA SKA JOBBA 

Effektivisering 

Harmonisering 

Minskad administration 

Individanpassat 

Jobb från dag 1 

Fler i arbete eller studier under den 2-
åriga etableringsperioden 

 



UTBILDNINGSPLIKT 

Stärka matchningen genom utbildning 

Arbetsmarknadspolitiska utbildningar 

Om personen inte deltar ges varning eller 
avstängning av ersättning 

De med kort utbildning ska gå reguljära 
utbildningar på basnivå, läsa, skriva, räkna – 
Skolverket ger uppdrag till Komvux 



FÖRSTÄRKT ARBETSTRÄNING 
Nyanländas kompetens ska tas tillvara 

Förstärkt arbetsträning även till de som är 
i Etablering 

(Idag Joben) vilket innebär att vara på en 
arbetsplats utan krav på produktivitet och 
med handledning 

Främjandestöd till företag och AF för att ta 
fram snabbspår utifrån företagens behov 



ASYLTIDEN 

• Ge tidig samhällsinformation 

• Jämställdhet, Rättigheter och 
skyldigheter 

• Mer meningsfull för den enskilde 

• Tillgång till språkinsatser 

• Tillgång till kompetenskartläggning 



5 stöd blir 1 
Instegsjobb, Särskilt anställningsstöd  

Förstärkt särskilt anställningsstöd 

Traineejobb välfärd, Traineejobb brist 

Ovanstående fem stöd försvinner och ersätts 
med ”INTRODUKTIONSJOBB” under våren 2018 

Stödet riktar sig till långtidsarbetslösa och 
nyanlända 

20 000 kronor brutto per månad 

Enhetligt handledarstöd införs 

Förhöjt aktivitetsstöd till unga med 
funktionsnedsättning fasas ut 



NYSTARSJOBB - EXTRATJÄNSTER 

• Nystartsjobben kommer att vara kvar 

• Krav på kollektivavtal 

• Taket sänks till 20 000 kronor brutto per månad 

 

• Extratjänsterna kvarstår 

• Särskilt svag förankring på arbetsmarknaden 

• Taket höjs till 20 000 kronor brutto per månad 

• Kommer att ge jämnare könsfördelning 

 



Lönebidrag 
• Lönebidrag kvarstår 

• Taket höjs under hösten 2017 från 17 100 till 
18 300 kr per månad 

• Under 2019 höjs taket till 19 100 

• År 2020 höjs lönebidraget till 20 000 

• Samhall öka antalet anställda med 1000 
personer under 2018 och ytterligare 1000 
personer under 2019 



KÖRKORT 
• Lån till B-körkort 

• Ökar anställningsbarheten med 75 % 

• Godkända bilskolor 

• I första steget till arbetslösa personer mellan 
18-47 år 

• Under 2019 utvidgas möjligheten till 
personer mellan 19-20 år som slutfört 
gymnasiet 

 

 

 



EKONOMI 
Utbildningsplikt ger höjd 
schablonersättning 

2018 – 301 miljoner 

2019 - 467 miljoner 

2020 – 378 miljoner 

SO – tidiga insatser 

2018 – 39 miljoner 

2019 – 39 miljoner 

2020 – 38 miljoner 

Särskilt kommunstöd – 500 miljoner 


