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Projekt 

Ett funktionshinderperspektiv på etableringen 

av vuxna nyanlända i Stockholms län 
 

 



Bakgrund 

    

Etableringsreformen bygger på antagandet att den enskilde hamnar 

rätt från början för att kunna ta del av utbildning i svenska för 

invandrare (sfi), samhällsorientering och arbetsförberedande insatser. 

 

Det tycks dock inte finnas tillräckligt bra rutiner i de berörda 

verksamheterna i Stockholms län för identifiering och upptäckt av 

funktionsnedsättning/ traumarelaterade erfarenheter hos vuxna 

nyanlända om dessa inte är synliga eller uppenbara. Men även när det 

gäller personer med synlig funktionsnedsättning och/eller synligt 

trauma finns det signaler om att de i en del fall inte får rätt stöd, eller 

att insatser dröjer. 

 

 

Syfte    

 

Syftet med projektet är att införa ett funktionshinderperspektiv på 

etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län så att de med 

funktionsnedsättning och/eller trauma ska säkerställas samma 

möjligheter som övriga deltagare i etableringen att ta del av insatserna 

enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända 

invandrare.  

 

Ett funktionshinderperspektiv innebär utveckling av rutiner och 

strukturer i de berörda verksamheterna som identifierar och sätter in 

rätt åtgärder så tidigt som möjligt utifrån individuella förutsättningar 

och behov. Projektet syftar således till att finna metoder för att öka 

tillträdet till arbetsmarknaden för vuxna nyanlända med 

funktionsnedsättning/trauma. 

 

 

Mål     
 

• Att verksamheterna uppmärksammar och identifierar vuxna 

nyanlända med funktionsnedsättning/trauma så tidigt som möjligt 

• Att bidra till att utveckla samverkan mellan berörda verksamheter  

• Att ta fram kompetensutvecklingsmaterial  

• Att tillhandahålla kompetensutveckling om funktionsnedsättning/ 

trauma hos vuxna nyanlända  

 

 

Genomförande 
 

Projektet genomförs genom arbetsgrupper i samtliga marknads-

områden på Arbetsförmedlingen i Stockholms län och i en 

motsvarande arbetsgrupp på Migrationsverket. Arbetsgruppernas 

uppdrag är att göra en nulägesanalys, identifiera de delar av 

verksamheterna som kan utvecklas samt komma med förslag till 

förbättring och utveckling. Arbetsgrupperna utgör också ett forum för 

erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling  

 

Efter utredning och förankring hos ledningen för Arbetsförmedlingen 

respektive Migrationsverket i Stockholms län inleds en försöks-

verksamhet med de föreslagna förändringarna av rutiner och tillväga-

gångssätt. Om den faller väl ut kommer projektet att verka för att 

dessa förändringar ska införas i den ordinarie verksamheten. Adekvat 

kompetensutveckling kommer att genomföras. 

 

Projektet söker också samverkan med landstinget och 

Försäkringskassan i Stockholms län. Projektet löper under tre år fram 

till den 31 december 2015. 


