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Aktivitet

Ansvar

Tidsplan

Kommentar

Fastighetsägarskola

Enheten för arbete och kompetens

Feb 2018

Processen att köpa ett eget boende är mycket olikt
tillvägagångssättet i framförallt utomeuropeiska länder.
Budgivningsprocessen och låneprocessen upplevs annorlunda.
Samarbete med Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Världsfest

Kulturenheten

Vår 2018

Kulturell mötesplats.

Folkhälsoplan

Samhällsbyggnadsenheten

Gymnasiefadder Lärgrupp Integration

Västerviks gymnasium

Vinter 2017/18

I lärgruppen integration arbetar man med att skapa forum för
integration mellan svenska och utlandsfödda elever. Man har
tittat på modellen "Västerviks värd" och kommer att
genomföra en liknande satsning (gymnasiefadder) på
gymnasiet under läsåret.

Dua – Delegationen för unga och nyanlända till arbete.

Enheten för arbete och kompetens

Pågående

Utvecklingsarbete. Dua ska främja samverkan mellan kommun
och arbetsförmedling samt utveckling av nya
samverkansformer, genom fördjupad samverkan enligt
framtagen modell, påskynda nyanländas etablering på den
svenska arbetsmarknaden. Samverkansparter: Kommun/er
och Arbetsförmedling primärt, även andra samverkansparter
kan ingå
Mål: Att långsiktigt korta etableringstiden till två år.
Målgrupp A: Nyanlända individer över 20 år som ska etablera
sig i arbetslivet.
Målgrupp B: Unga nyanlända 16-24 år som saknar en fullföljd
gymnasieutbildning.

Revidering ej påbörjad

Kompetensutveckling inom ramen för IKO

Enheten för Arbete och kompetens

Vår 2018

Planerade utbildningar VT 2018
Ledarskap: Att leda i mångfald och förändring,VT 18 - VT 19
Fördjupningsutbildning för ledare med syftet att utveckla en
innovativ mångfaldskultur i den egna organisationen.
Handleda i kulturmötet: Interkulturell kompetens i
handledningsrollen, temadag. Kursen syftar på att förse
deltagarna med kunskap, insikt och konkreta verktyg till
handledareollen i kulturmötet som kommer underlätta
uppgiften för handledare och skapa ett bra bemötande som
gynnar båda parter.
Facilitering av effektiva möten - utbildning för chefer i
Västerviks kommun
Syftet med denna utbildning är att förbättra din förmåga att
skapa och facilitera effektiva möten med ett kreativt klimat,
där deltagarna bidrar och känner ansvar för resultatet.

Språkstödjande aktivitet på Komvux

Komvux

Höst 2017

Språkstödjande aktivitet måndag, tisdag och torsdag på
Komvux, med ideella språkstödjare som under dagtid är
samtals- och språkstöd i caféverksamheten.

IKO – vi blir fler, ESF projekt genom Regionförbundet i
Kalmar län.

Enheten för arbete och kompetens

April 2017 –
september 2019

Kompetensprojekt för att höja interkulturell kompetens i
organisationer och bidra till samverkan i Kalmar län. Aktörer
och samarbetsparter i projektet är Kalmar kommun, Västervik
kommun, Landstinget i Kalmar län, Integrationsrådet i Kalmar
Län som samordnas av Länsstyrelsens enhet för social
hållbarhet, Samordningsförbundet, regionbiblioteket i Kalmar
län, Linnéuniversitetet, Kalmar Läns Museum, Rädda Barnen
och Fryshuset.

Projektet ”Insats för asylsökande i Västerviks kommun”

Enheten för arbete och kompetens

2017-2018

Finansierat av Länsstyrelsen §37 medel. Projektet ”Insats för
asylsökande i Västerviks kommun” syftar till att ge
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samhällsinformation till asylsökande, redan under
asyltiden, samt att öppna dörrar för dessa till
civilsamhällets organisationer och föreningar för att, om
möjligt, uppnå en gynnsammare etablering. Projektets

syfte är att ge asylsökanden kunskaper om det svenska
samhället, dess funktion och våra värderingar, med tyngdpunkt
på lokalsamhälle, demokrati och jämlikhet. Projektet har under
våren påbörjat och genomfört samhällsorientering i Totebo.
Under hösten/vintern ligger fokus på, i tur och ordning,
Gamleby och Ankarsrum. Projektet bedrivs i samverkan med
Migrationsverket.
Entreprenörsprogram för nyanlända

Västervik Framåt/Enheten för
arbete och kompetens

2017-2020

Program för nyanlända entreprenörer, i samarbete med
Vimmerby och Hultsfreds kommuner. Finansierat ur
Integrationsfonden, Sparbanksstiftelsen Tjust och
Regionförbundet i Kalmar län. Deltagare har tillräckligt god
kunskap i svenska och tydliga företagarambitioner.
Programmet består av en teoretisk del och en genomförande
del, som leder till ökad kunskap om företagande i Sverige.
Programmet pågår till våren 2020. Höstens program har 2
deltagare i Västervik. Många hade anmält intresse att gå och 9
personer var antagna. Anledningen till att det har blivit så få,
tolkar projektägaren:
- AF:s förhållningssätt till projektet /företagande
- Almi ger inte lån till de som bara har TUT
- Enligt egen utvärdering har vi höjt språkkraven
Styrgruppen tar beslut kring fortsättning den 9 november.

Fokusgrupp Språkförstärkning

Enheten för arbete och kompetens

Pågående

Bred fokusgrupp för dialog och diskussioner om möjlighet till
språkförstärkande insatser utöver ordinarie verksamheter.
Utrikes födda, kommunikatör och föreningslots genomförde
första träffen april. Fortsatt dialog i integrationsstrategin.
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Yrkesintroduktion (IMYRK)
Programinriktat individuellt val (IMPRO)

Barn- och utbildnings förvaltningen

2017-2018

Med syfte att motivera obehöriga elever att på sikt kunna
fullfölja ett nationellt program så har Västerviks gymnasium
läsåret 2017-2018 skapat ett antal IMYRK och IMPRO-platser
på yrkesprogrammen. Dessa platser gäller samtliga obehöriga
elever men man ser att målgruppen i stort utsträckning är
nyanlända elever. Att kunna erbjuda IM-elever platser på
yrkesprogrammen är ett integrationsarbete i vid mening.

Föreningslots

Enheten för arbete och kompetens

Okt 2016feb 2021

§ 37a medel av Länsstyrelsen för projektet Föreningslots.
Projektet syftar till att koppla ihop nyanlända
kommuninnevånare med föreningar, utifrån intresse och
tidigare erfarenhet i sitt hemland. Projektet syftar till att
koppla ihop nyanlända kommuninnevånare med föreningar,
utifrån intresse och tidigare erfarenhet i sitt hemland. Tidning
producerad och distribuerad Fokus på hållbara metoder för ett
integrerat föreningsliv i dialog med föreningslivet. Beslut i KS
dec 2017 för utökad projekttid tom 2021-02-15.

Integrationskommunikatör

HR och Kommunikation

Okt 2016dec 2018

Arbete pågår. Stötta samtliga förvaltningar vid
integrationsinriktade informationsaktiviteter.

Språkpraktik

Enheten för arbete och kompetens

Pågående

Praktikplatser inom kommunkoncernen för språkpraktik

Språkcafé Stadsbiblioteket

Kulturenheten

Pågående

Språkcafé i Stadsbiblioteket måndag eftermiddagar.

Facebook Nyanländ i Västervik, Newcomer in Västervik

Enheten för arbete och kompetens

Pågående

Informationskanal för aktiviteter och engagemang som stärker
integration.

Näringslivsdialog

Enheten för arbete och kompetens

Januari 2018

Dialog om integration inom ramen för integrationsstrategi
2018-2022.

Föreningsdialog

Enheten för Arbete och
kompetens, Samhällsbyggnad,

Pågående

Föreningsmöten med information och dialog. Dialog om
integration inom ramen för integrationsstrategi 2018-2022. I
Föreningslotsprojektet dialog med föreningslivet med fokus på
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Kulturenhet

hållbara metoder för ett integrerat föreningsliv.

Västerviksmodellen

Västerviks Bostads AB

2015-2021

I samarbete med Migrationsverk, AF och enheten för arbete
och kompetens. Handlingsplan för Västerviksmodellen
underframtagande. Husen i Ankarsrum har haft boende sedan
november 2015, det har varit lugnt och hyresgästerna trivs.
Bostadsbolaget kommer att erbjuda Migrationsverket
ytterligare 30 lägenheter inom två år. Det är osäkert om de
kommer att hyra dessa eftersom antalet asylsökande har
minskat.

Samhällsorientering Nyanlända

Enheten för arbete och kompetens

Pågående

100 timmar per nyanländ, utökad utifrån det statliga uppdraget
på 60 timmar. Lagstadgad verksamhet (SFS 2010:1138) som
bedrivs både inom ramen för etableringsreformen, och
gentemot en utökad målgrupp (2013:156) för nyanlända i
Västerviks kommun.

VästerviksVärd

Enheten för arbete och kompetens

Pågående

Ny utrikes födda familjer och personer matcha med
etablerade kommuninnevånare i ett frivilligt, socialt och
kulturellt utbyte.

Tillsyn Migrationsboende

Miljö- och Byggnadsförvaltningen

2018

Boende för nyanlända ska uppfylla alla krav. Tillsynsarbetet
riktar sig mot samtliga fastighetsägare och verksamhetsutövare
- både offentliga och privata.

Integrationsgrupp Västerviks Gymnasium

Barn- och utbildningsförvaltningen

Pågående

Individuella programmens (IM) integrationsarbete syftar till att
hitta möjligheter och utvecklingsvägar för att våra nyanlända
ungdomar skall integreras så fruktbart som möjligt i vår skola
samt samhälle. Knyter kontakter dels inom kommunens olika
verksamheter för eleverna men också mer specifikt inom
gymnasiets olika verksamheter samt se över vad det finns för
möjligheter inom det lokala föreningslivet. Ett tydligare fokus
på integration inom ramarna för undervisningen har företagits.
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Vi har nu ett flertal samarbeten med olika nationella program
för att våra elever ska få en tydligare bild av vad som krävs för
att klara av ett nationellt program samt ytterligare fokus på att
få våra elever att möta svenska elever så att man kan få igång
en gemensam integration, ett utbyte av erfarenheter och
möjligheter."
Mångkulturella arrangörsgrupper

Kulturenhet, Fritidsgårdar

2016-2017

Pågår genom ett inkluderande arbetssätt bland unga.

Samverkan Studieförbund

Enheten för arbete och kompetens

Pågående

Pågående kontakt och dialog med studieförbunden utifrån
föreningsengagemang och språkverksamhet.

NYkompetens

Enheten för arbete och kompetens

2016-2019

Arbetsmarknadsinriktat integrationsprojekt för målgruppen
utrikes födda som står nära arbetsmarknaden. Projektet
erbjuder arbetslivsorientering, praktikplatser och studiebesök
hos arbetsgivare. Sparbanksstiftelsen medfinansiär.

Ny i Sverige hyllan

Kulturenheten, Stadsbibliotek,
samtliga enheter

Pågående

Finns på samtliga enheter. Utveckling och komplettering sker
kontinuerligt. Inköpen av flera kursböcker, ordböcker och
ökning av beståndet på NYS hyllan på alla enheter är igång
och kommer att fortsätta hela 2017.

Kulturvärdar

Kulturenheten, Bibliotek och
Fritidsgårdar

2016-2017

Tre kulturvärdar finns i Kulturenhetens verksamhet, på
biblioteket i Västervik, fritidsgårdar i Västervik och
Ankarsrum. Samarbete med skola, förskola, föreningsliv.
Fungerar som språkstöd, konfliktlösare och positiva
förebilder.

Digital delaktighet

Kulturenheten

Pågående

Digital hjälp på arabiska på Stadsbiblioteket, i Gamleby och
Ankarsrum.

Sagostund på olika språk

Kulturenheten

2016-2017

Biblioteket har sagostunder på arabiska, med hjälp av
kulturvärd. Sagostund parallellt på svenska/arabiska på
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biblioteken i vår. Erbjudit sagostund på förskolor.
Matchning mot yrkespraktik inom vård och omsorg

Socialförvaltningen

Pågående

Projektet med totalt 40 praktikplatser inom äldreomsorgen
(ÄO) och omsorgen om personer med funktionsnedsättning
(OF). Praktikplatser fannspå följande arbetsplatser:
Vapengränd ÄO, Ankarsrum/Hjorted ÄO, Överum/Edsbruk
ÄO, Gamleby ÄO/OF samt Spira/Spektra OF. Totalt har 7
handledare anställts (5 årsarbetare). Ett flertal av
praktikanterna har fått timvikariat och ett antal har påbörjat
utbildning till undersköterska. En utvärdering av projektet är
gjord under hösten 2017. Mycket bra utfall och projektet
fortsätter under 2018, med tre handledare.

Dialogmöte Etniska föreningar

Kulturenheten

Pågår

Inom KE pågår dialog med aktuella kulturföreningar genom
enskilda möten samt inbjudan till Kultursoffan.

Minimässa Integration

Enheten för arbete och kompetens

Höst 2017

Minimässa Integration på Komvux för information och
marknadsföring av arbetsmarknadsinriktade projekt och
aktiviteter 2 november. Deltar gör NYkompetens, nyanlända
företagare VFAB, Gröna näringar Gamlebygymnasiet, SYV
Campus, SYV Komvux, Vårdpraktik SOC, AF samt
arbetsintegrerat företag Blankaholm Vi Bryr Oss.

Kompetensutveckling inom ramen för IKO

Enheten för Arbete och kompetens

Höst 2017

Föreläsning i interkulturell kompetens (vad är interkulturell
kompetens och hur utvecklas den, bemötande, normer,
värderingar, hantera missförstånd och konflikter i kulturmötet)
för kommunens personal och föreningslivet under hösten
2017.
Ett tillfälle för personal samt föreningsliv genomfört i oktober.
Ytterligare ett tillfälle för personal 17 november.
Näringslivsutbildningen inställd pga få anmälda.
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Spåret Integration

Enheten för Arbete och kompetens

Höst 2017

Genom Samordningsförbundet i Kalmar län och i samverkan
med Arbetsförmedlingen i Västervik. Att genom gruppinsats
kunna erbjuda målgruppen, arabisktalande kvinnor med ringa
arbetslivserfarenhet, ökat stöd och därmed ökade
förutsättningar att närma sig arbetsmarknaden och att bli
självförsörjande. Gruppverksamhet, i 10 veckor, och förutom
språkträning ingår följande: friskvård, matlagning,
arbetsmarknadsorientering, självkänsla, studiebesök och 1-2
dagars praktik.

Kulturcheck

Kulturenheten

Höst 2017

Under hösten anordnar Kulturskola prova-på dans för unga
nyanlända.

NAIS - Nyanländ i skola och förskola

Barn- och utbildningsförvaltningen

VT 2016

Projektets målgrupp vände sig inte bara till utbildade
pedagoger utan också även till de som har pedagogisk
erfarenhet men som saknar pedagogisk utbildning. C:a 20 st.
placeringar har gjorts under projekttiden fördelat på följande
skolenheter; Fågelbäret, Ludvigsborg, Skogshaga, Åbyäng,
Västerviks Gymnasium, Hotell och Restaurang, Ljungberga
och Gunnebo samt på förskolorna Älvdansen, Gunnebo och
Ängslyckan.
NAIS-projektet fortsätter inte ht-2017 då beviljade medel för
projektet nu är slut. Då antalet nyanlända med pedagogisk
bakgrund kraftigt minskat förväntas behovet av
praktikplaceringar inom skola/fritids/ inte vara större än att
det fortsättningsvis kan hanteras inom befintlig organisation
på Praktikservice.

Medborgaskapsceremoni

Kulturenheten, enheten för arbete
och kompetens

Juni 2017

Nya svenska medborgare under 2016 som är skrivna i
Västerviks kommun uppmärksammades med diplom, tårta och
ceremoni den 6 juni. 130 nya medborgare var inbjudna , 42
nya medborgare deltog tillsammans med sina familjer. Totalt
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120 personer.
Feriepraktik för asylsökande ungdomar

Enheten för arbete och kompetens

Sommar 2017

Möjlighet för asylsökande ungdomar att söka feriepraktik inför
sommaren 2017, som övriga jämnåriga ungdomar i
kommunen. Informationsinsats till ungdomar via föräldrar,
gode män, HVB-hem samt skola. Kontakt med
Migrationsverk för utfärdande av bevis på undantag för
arbetstillstånd (AT-UND).

Föreläsning för språkstödjare

Enheten för arbete och kompetens

Maj 2017

Föreläsning av författare och lärare i svenska som andra språk
för ideella språkstödjare (VästerviksVärdar och engagerade i
språkcaféer etc) som kompetenshöjande insats för att bättre
stötta i tidig språkinlärning hos nyanlända. Två tillfällen ca 30
personer totalt.

Magisteruppsats föreningslivet integrationsnytta

Enheten för arbete och kompetens

Vår 2017

Socialt kapital och integrationsnytta i föreningslivet nya utförar
roll. Magisterstudent vid Statsvetenskapliga institutionen LiU.
Identifiera och mäta integrationsnytta i de projekt som
beviljats medel från integrationsfonden under våren 2017.

Kommunpendeln

Enheten för arbete och kompetens

April 2016- Mars
2017

Projekt finansierat via Länsstyrelsen som syftade till att genom
systematiskt kartläggning av befintlig kollektivtrafik och lediga
bostäder identifiera boende för nyanlända. Insatsen har belyst
olika möjligheter till utökat boendeutbud och kartlagt de
hinder i form av brister i kollektivtrafik som påverkar utbudet.
Ett resultat är att kommunen beställer ytterligare kollektivtrafik
från KLT som stärker möjligheterna till arbetspendling från
kommunens mindre orter till centralorten.

Projektet ”Landsbygdsintegration Gissebo”

Enheten för arbete och kompetens

Vår 2017

Pilotprojekt där kommunen genom förstärkt kommunikation
för nyanlända tillgängliggör boende på landsbygden med en
särskild inriktning mot gröna näringar. Projektet avser att
förstärka kommunikationer i orten Gissebo, där det finns
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tillgång till bostäder, arbetspraktik samt en aktiv
intresseförening. Projektet, finansierat av Länsstyrelsen,
påbörjades 1 april. Under den initiala fasen fokuseras arbetet
på boende och identifiering av nyanlända med intresse för
gröna näringar. Projektet kommer inte att genomföras, medel
återbetalas till Länsstyrelsen.
Lägesrapport och dialog politik

Enheten för arbete och kompetens

November 2016

Samlat informations- och dialogtillfälle för KF´s ledamöter
och ersättare, samt Demokratiberedningens ledamöter. I
samband med KF 28 november. Möjlighet att ge samlad
lägesrapport och dialog och diskussionstillfälle för politiken.

Praktik med yrkeskompetensbedömning inom
kommunkoncernen

Enheten för arbete och kompetens,
HR och kommunikation

Okt 2016

Informationsinsats för kommunala ledare för att möjliggöra
engagemang hos kommunkoncernens ledare att erbjuda
praktik med yrkeskompetensbedömning för nyanlända

Kulturmöten föreläsning

Enheten för arbete och kompetens,
Kulturenheten

Maj 2016

Kompetenshöjande föreläsning för kommunens personal som
arbetar med nyanlända och asylsökande, ideella organisationer,
föreningsliv och Arbetsförmedling.

Integration Öppna förskolan "Liten och Stor" Västervik
samt "Guldkornet" Gamleby

Barn- och utbildningsförvaltningen

Vår 2016

Öppna förskolan arrangerar mötesplatser för nyanlända och
asylsökande familjer tillsammans med svenska familjer.

Världsfest

Kulturenheten

Vår 2016

Kulturell mötesplats. Genomfördes 23 april på Mejeriet.

Yrkesmentorer

Enheten för arbete och kompetens

April 2016

Engagemang från kommunens Rotaryklubbar , matchningen
15 mentorer genomförd. I samverkan med AF.

Yrkessvenska för nyanlända akademiker
”Korta vägen”

Enheten för arbete och kompetens

Jan 2016

Samarbete Folkuniversitetet, AF och Campus (lokal och
projektstöd). Endast en grupp genomförd.
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Bosättning i hela kommunen

Enheten för arbete och kompetens

2015 – juni 2016

Uppdrag budget 2015; inventera behovet av bostäder på
kort och lång sikt för olika kategorier

Kommunstyrelsen

2015

Projekt via Länsstyrelsen, öka tillgång på bostäder, tillvarata
engagemang för etablering på mindre orter.
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