
 
 

 

 

 

     ANSÖKAN OM MEDEL FÖR PROJEKT 
 

1. Projektnamn 
Projektet har inte fått något namn än. Metodutveckling gällande 
”Samordnade insatser för utrikesfödda i Lund” är benämningen för projektet i dagsläget. En 
namntävling med syftet att sprida information om projektet samt att engagera samarbetsparterna 
är tänkt att genomföras i samband med godkännande av ansökan och inför projektets start.  

 

2. Projektägare och samverkansparter 
Arbetsförmedlingen äger projektet och de andra parterna inom FinsasmLund dvs. 
Försäkringskassan, Region Skåne och Lunds kommun ingår som samverkansparter. Den 
idébundna sektorn i Lund, Migrationsverket, näringslivet och andra arbetsmarknadsparter är 
också inräknade som samverkansaktörer. 
 

3. Bakgrund och problembeskrivning 
Antalet utrikesfödda som står kvar i långtidsarbetslöshet har ökat under de senaste två åren i 
Lund likaväl som hela riket. 
Arbetsförmedlingens statistik visar att kvarstående arbetslösa inom gruppen utrikesfödda i Lund 
har ökat med 1,8 % under årsperioden oktober 2013 till oktober 2014 medan kvarstående 
arbetslösa inom hela gruppen arbetslösa i Lund har minskad med 1,6 % under samma period.  
En annan variabel som visar en tydlig skillnad mellan gruppen utrikesfödda och andra 
arbetssökande är det antalet öppet arbetslösa dvs. arbetssökande utanför program eller insats 
från Arbetsförmedlingen. Arbetslösheten har ökat 1,1 % för alla inskrivna på Arbetsförmedlingen i 
Lund mellan oktober 2013 och oktober 2014. Under samma period har arbetslösheten i gruppen 
utrikesfödda ökat med 10,1 %. 
Utifrån denna bakgrund har Arbetsförmedlingen i Lund tidigare ansökt om en förstudie för 
kartläggning av gruppen utrikesfödda i Lund, samt kartläggning av behov och utmaningar i arbete 
med målgruppen. Förstudien som påbörjades i september 2014 pågår fortfarande och kommer 
att avslutas i slutet av december 2014. 
Den 13 november 2014 anordnades en workshop på Arbetsförmedlingen Lund inom ramen för 
denna förstudie. Flera representanter från olika myndigheter och andra lokala aktörer i Lund 
medverkade i workshopen. Syftet var det att samla in synpunkter och åsikter från andra berörda 
aktörer.  
En sammanställning av diskussioner på workshopsdagen visar att alla aktörer är eniga om fyra 
viktiga utvecklingsområden i arbete med målgruppen utrikesfödda i Lund: 
- Språk  
- Kontakt med arbetsgivare 
- Förståelse om samhälle och arbetsmarknaden 
- Metoder och modeller för samordning av insatser 

 
Utrikesfödda som grupp är en omfattande och blandad grupp som består av olika kategorier av 
individer med olika förutsättningar och behov. Vilka myndigheter kommer gruppen i kontakt med 
varierar också för olika kategorier inom ”utrikesfödda” gruppen. Med ett medevetet val har vi 
bestämt oss under förstudien liksom under workshopen att hålla fast vid det vidgade begreppet 
”utrikesfödda”. Med syftet att med en inkluderande syn kunna se över behoven hos alla under 
grupper som finns inom gruppen ”utrikesfödda” likväl som alla utmaningar olika myndigheter och 
aktörer möter i sina kontaker med dessa grupper. 
Utifrån denna utgångspunkt utkristalliserades under workshopsdiskussioner att det gemensamma 
behovet för hela gruppen och som berör alla myndigheter, är behovet av samordning i de olika 
insatser som olika myndigheter erbjuder.  
Insatserna från olika myndigheter som berör områden såsom arbete, språk, försörjning, boende, 
barnomsorg, frisk- och hälsovård kan inte ha optimal effekt om de inte planeras i en samordnad 
form med rätt ordningsföljd utifrån individens situation, förutsättningar och behov.  
Resultatet av workshopen, samt flera reaktioner efteråt tyder på stort intresse hos alla inblandade 
aktörer för ett fortsättningsarbete. Det känns angeläget att säkerställa fortsättningsfasen när alla 



 
 

 

 

 

medverkandeparter visade stort engagemang att gå vidare till nästa steg.  Därför lämnas denna 
ansökan för detta projekt in redan nu innan förstudien är helt genomförd. 

 

4. Syfte 
Syftet med projektet är att minska antalet långtidsarbetslösa och utöka andelen utrikesfödda 

personer i arbete i Lund.  

5. Mål 
Den slutgiltiga målsättningen för projektet är:  
Att skapa en samverkansmodell för Lund mellan Arbetsförmedlingen, Lunds kommun, 
Försäkringskassan och sjukvården kring deras arbete med gruppen utrikesfödda. En fungerande 
och hållbar samverkansstruktur där myndigheterna strävar efter gemensamma bedömningar och 
planeringar för utrikesfödda personer med behov av samverkan. 
Utveckla metoder och arbetsmodeller mellan myndigheterna som efter projektets slut kan 
fortsätta som en permanent del av arbetet med målgruppen.  
Att effektivisera de befintliga resurserna hos varje myndighet med att myndigheterna kompletterar 
varandra och undvika dubbelarbete i avsaknad av kännedom om varandras planering. 
Övriga samarbetspartners, fram för allt den ideella sektorn, skall ha en tydlig koppling till denna 
struktur för att erbjuda kompletterande insatser som ligger utanför de områden som 
myndigheterna har möjlighet att erbjuda. 
 

6. Beskrivning av projektet och dess organisation 
Projektet kommer att ledas av en projektledare.  En styrgrupp skall bildas av personer inom 
respektive myndighet som har beslutfattande mandat och kan bana vägen för det förändrings- 
och påverkansarbete som projektet kommer att skapa och förankra hos varje 
samverkanspartners organisation. 
En referensgrupp bestående av representanter av alla samverkansparter med intresse och 
kunskap om de områden som berör projektet skall också bildas som skall fungerar som bollplank 
och utveckla och berika den pågående processen inom projektet med nya tankar och idéer. 
Flera arbetsgrupper utifrån behov kan skapas av tjänstemän på operativt nivå för att testa olika 
metoder och arbetssätt under projektets gång. 
Aktiviteter som workshop, föreläsningar, studiebesök och andra former av möten kommer att 
användas för inhämtning av information och kunskap, erfarenhetsutbyte, inspiration mm. 

 

7. Förväntat resultat 
Effektmålen som förväntas som resultat är: 
- Utöka antalet utrikesfödda med egen försörjning i Lund 
- Förhindra att individen hamnar i en gråzon mellan olika myndigheter  
- Minska belastning och kostnad för varje myndighet med att undvika dubbla eller bristfälliga 

insatser i saknad av kunskap och kännedom om varandras insats i varje ärende 
- Motverka utanförskap och samhällskonflikter i Lund 
- Minska behov av ekonomiskt bistånd  
- Skapa samsyn mellan myndigheterna och höja kunskapen och förståelsen för varandras 

arbete och uppdrag  
- Förtydliga ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter som i sin tur leder till ett förenklat 

arbete hos varje myndighet och tydligare ingångar till varandra 
- Skapa möjlighet för flera ideella insatser i Lund att hitta samarbetsvägar med varandra  

 
8. Förvaltning av projektets resultat 

Resultatet i form av en samverkansmodell skall implementeras inom de ordinarie verksamheterna 
hos varje myndighet och andra samarbetsaktörer utan några extra kostnader för förvaltning.  

 



 
 

 

 

 

9. Finansiering och andra resurser 
En projektledartjänst på heltid, kostnaden för material, studiebesök, workshop, eventuella 
föreläsare och eventuella kostnader för andra medverkande personers tid.  

 

10. Tidsplan 
2015-01-01 till 2016-12-31 
 

11. Uppföljning / Utvärdering 
Att utvärdera och följa upp nyttan och effekten av samverkansmodeller och metoder som kommer 
att provas fram under projektets gång har stor betydelse för de slutliga resultaten och 
implementeringsfasen. Därför är det önskvärt att en utvärderingsinsats redan från börja skall 
finnas avsatt till projektet. 

 
 

Shida Bidari                     Lena Sarheden-Schultz 
Arbetsförmedlingen Lund                    Arbetsförmedlingen Lund 
Box 2064                                            Box 2064 
220 02 Lund                     220 02 Lund 
Tfn: 010-486 13 69                      Tfn: 010-486 93 15 
shida.bidari@arbetsformedlingen.se                   lena.sarheden-schultz@arbetsformedlingen.se 
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