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Gemensamma krafttag för utrikesfödda kvinnor 
Klippans och Perstorps kommun tillsammans med Arbetsförmedlingen banar väg för jobb 
och studier   
 
Om fler utrikesfödda kvinnor får hjälp att hitta en väg till utbildning, arbete och egen 
försörjning spiller de positiva effekterna över även på nästa generation. 
Samordningsförbundet NNV Skånes uppgift är att hitta lösningar och redskap för att 
förändra och förbättra människors livssituation samt hitta gemensamma lösningar för att 
öka graden av självförsörjning genom sysselsättning. Det är en av flera anledningar till att 
Samordningsförbundet NNV Skåne finansierar insatsen Första steget.     
 
”Första steget – en väg för utrikesfödda kvinnor in på arbetsmarknaden” är en treårig 
satsning som ska genomföras av Klippans och Perstorps kommuner och Arbetsförmedlingen i 
samverkan med Försäkringskassan och Region Skåne med start våren 2019. Projektet går ut 
på att samordna samhällets resurser och insatser så att utrikesfödda kvinnor som står långt 
från arbetsmarknaden får effektivast möjliga stöd. Slår det väl ut kan attityden till studier, 
arbete och integration förbättras i hela familjer – och om de nydanande metoder som ska 
prövas i projektet fungerar kommer de att införas i kommunernas ordinarie verksamhet i 
samverkan med Arbetsförmedlingen. På så vis kan projektet både gynna deltagarna och ge 
kommunernas och Arbetsförmedlingens medarbetare nya verktyg.     
 
Coachning till bristyrken  
Projektet ska inte bara öka möjligheterna för de utrikesfödda att integreras i samhället. Det 
ska också ge dem insikt om såväl egna förmågor som de behov och krav som finns samt den 
kompetens som nu efterfrågas mest ute på arbetsmarknaden. För att få maximal utväxling 
ska grupper om 5-10 kvinnor startas regelbundet. Deltagarna ska få chansen till individuell 
kartläggning och direkt matchning mot yrken där det råder stor brist på arbetskraft.   

 
- Det är ett nytänkande projekt som utgår från individens förutsättningar. Målet är att 

stimulera och motivera, men också utmana kvinnorna att ta första steget mot egen 
försörjning, säger Mattias Säflund, Klippans kommun. 

 
Ny grupp varje månad 
Ambitionen är att starta en grupp i månaden och förse den med en särskild grupplots. 
Utöver att kartlägga deltagarnas utbildning, arbetslivserfarenhet och kompetens ska 
grupplotsen se till att samhällets resurser används på bästa sätt genom processen. I gruppen 
kommer kvinnorna att få individuella handlingsplaner som omfattar exempelvis uppföljning 
av språklig förmåga och validering av förmågor och kompetenser. De blir coachade 
individuellt och i grupp, får information om hur det svenska samhället fungerar och gör 
besök på arbetsplatser. Vidare får de vägledning för att till exempel utöka sin kunskap inom 
IT, förbättra sin hälsa och träna på att söka arbete eller hitta rätt praktikplats. De ska delta i 
aktiviteterna 4-5 halvdagar per vecka vid sidan av sina studier i SFI, svenska för invandrare.  
 
 



 
 
För mer information, vänligen kontakta:  

• Lena Alderskiöld, förbundschef, Samordningsförbundet NNV Skåne, tel. 0723 747447, 

lena.alderskiold@finsamnnvskane.se  

• Mattias Säflund, Verksamhetschef frivilliga skolformer, särskola, arbetsmarknad och 
utveckling, Klippans kommun, tel. 0435 28430, mattias.saflund@klippan.se  

• Sahand Kousha, Arbetsmarknads- och näringslivschef, Perstorps kommun,  
tel. 0435 392 59, Sahand.Kousha@perstorp.se  

• Per Gustavsson, sektionschef Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingen,  
tel. 010 4863591, per.gustavsson@arbetsformedlingen.se 
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