Snabbare integration Malmö

Förstudie: Hur kan vi underlätta industriföretagens kompetensförsörjning och skapa en
snabbare väg för nyanlända att komma in på den svenska arbetsmarknaden?
IUC Syd arbetar med förstudien Snabbare integration som ska hitta en modell för att ge små företag
stöd att kunna ta emot nyanlända i praktik. Studien finansieras av Tillväxtverket. Syftet är att skapa
en snabb väg för nyanlända att börja etablera sig i samhället, och att underlätta företagens
kompetensförsörjning. Tiden från ankomst till Sverige, till besked om uppehållstillstånd, måste
utnyttjas mer effektivt, både för att skapa samhällsnytta och för att ge den enskilde individen
meningsfull sysselsättning. Tidig kompetensinventering av nyanlända, tidig start av
språkundervisning och en inventering av företagens behov för att kunna ta emot nyanlända på ett
bra sätt, är avgörande faktorer. Målet är att hitta verktyg som kan dokumenteras och spridas till
andra regioner.
Informationsinsamling
Vi samlar information och erfarenheter från olika håll för att få en bild av nuläget:




Möten med bland annat Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Föreningen MINE, IF Metall,
Teknikföretagen, och Malmö stad
Orientering kring andra satsningar, exempelvis integrerad CNC-operatörsutbildning och SFI i
Trelleborg, valideringsmodell kring plåt och ventilation i Katrineholm
Intervjuer med 40 företag i Malmöregionen – vad upplever man för möjligheter respektive
hinder för att ta emot nyanlända i praktik? Vad behöver man för stöd?

Workshops
Vi bjuder in till sex workshops med våra samverkansparter (Arbetsförmedlingen, IF Metall,
Teknikföretagen, och Malmö stad). Under tre av dessa bjuder vi också in några av de intervjuade
företagen. Här ska vi tillsammans lyfta möjligheter, hinder och insatser som behövs för en snabbare
integration.
Modell
Resultatet av informationsinsamling och workshops ska formuleras i en modell för snabbare
integration. Modellen ska belysa hur man kan arbeta med tidig språkundervisning, tidig validering av
kunskaper och erfarenheter, och hur man kan möta företagens behov av eventuellt stöd för att
kunna ta emot nyanlända i praktik.
Kontakt: Jenny Bramell, jenny.bramell@iucsyd.se, Ingela Bogren, ingela.bogren@iucsyd.se

