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Svenska
Ny i Sverige (textversion av filmen
nyanland.arbetsformedlingen.se)

Filmen Ny i Sverige
Om filmen
Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i
Sverige och som har rätt till särskilda etableringsinsatser.
Du kan när som helst pausa den här filmen genom att trycka på
pausknappen. Du kan också när som helst klicka på menyn längst ner
för att byta kapitel. Vill du byta språk gör du det uppe till höger. Och vill
du få all information som text i stället så klickar du på text.
I Sverige finns en lag som ger många av er som är nya i Sverige rätt till
stödinsatser. Syftet är att du som nyanländ snabbt ska få ett arbete. Är
du osäker på om du omfattas kan du ta reda på detta hos oss på
Arbetsförmedlingen.
I den här filmen berättar vi om vilka insatser som kan vara aktuella för
dig, och vad du själv kan göra för att så snabbt som möjligt hitta ett jobb.
Vi tar upp vilka regler som gäller för boende och ekonomisk ersättning,
samt hur du kommer i kontakt med oss på Arbetsförmedlingen. Du får
också tips om hur du kan hitta information på annat håll.

Om Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen är en myndighet och samtidigt Sveriges största
förmedlare av arbeten. Arbetsförmedlingens uppdrag är att så effektivt
som möjligt föra samman de som söker personal med de som söker jobb.
Vi finns i hela landet, och alla våra tjänster är kostnadsfria för dig.
Alla är välkomna till Arbetsförmedlingen för att söka jobb. Dessutom
har du som nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige rätt till särskilda
stödinsatser under två år. Meningen är att du så snart som möjligt ska
hitta en sysselsättning och en försörjning.
På vår hemsida kan du söka bland tusentals lediga jobb och ta reda på
om det finns andra aktiviteter som kan hjälpa dig. Du kan också få råd
och stöd i ditt arbetssökande av en arbetsförmedlare.
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Boende
När du har fått uppehållstillstånd och bestämt dig för att stanna i
Sverige så behöver du också någonstans att bo. Det är ditt eget ansvar att
hitta en bostad, men det finns möjlighet att få hjälp med det av oss på
Arbetsförmedlingen.
Du kan inte påverka var du kommer att erbjudas boende, men du kan
välja att tacka nej. I så fall får du inget nytt erbjudande – utan du får
hitta ett boende på egen hand

Folkbokföring
Det är viktigt att du redan nu ser till att folkbokföra dig så att du får ett
personnummer. Det gör det lättare för dig att få den ersättning du har
rätt till när du deltar i våra aktiviteter. Personnumret behövs bland
annat vid kontakter med myndigheter och när du ska öppna ett
bankkonto. Skatteverket ansvarar för folkbokföringen.

Ekonomisk ersättning
Om du deltar i aktiviteterna i din etableringsplan så får du betalt i form
av etableringsersättning. Tänk på att din etableringsersättning ska räcka
till mer än bara mat, kläder och bostad. Den ska till exempel räcka till
lokaltransporter som buss och tunnelbana, så att du kan ta dig till dina
anställningsintervjuer och etableringsaktiviteter.
Det finns möjlighet att få tillägg till etableringsersättningen om du till
exempel har barn eller kostnader för ett eget boende. För att ta reda på
exakt vilka regler som gäller för etableringsersättningen och eventuella
tillägg så ska du ta kontakt med oss på Arbetsförmedlingen.

Etableringsplan
Vi på Arbetsförmedlingen ska tillsammans med dig ta reda på vad du vill
och vad du kan göra för att du så snabbt som möjligt ska hitta ett arbete.
Det gör vi under ett så kallat etableringssamtal, då vi tillsammans tar
fram en etableringsplan för dig. Etableringsplanen innehåller aktiviteter
som ska göra det lättare för dig att få jobb.
Det kan till exempel vara svenskundervisning för invandrare, sfi - för att
lära dig att behärska svenska språket. Därefter har du som inte har

Sida: 3 av 5

avslutat grundskola eller gymnasiet möjlighet att göra det genom
vuxenutbildning, Komvux.
Men det kan också vara praktik. Vilket innebär att du är på en
arbetsplats för att lära dig ett yrke, knyta kontakter eller för att uppleva
hur en arbetsplats eller bransch fungerar i Sverige.
Du har också möjlighet att få dina dina utbildnings- och
yrkeserfarenheter validerade. Då kan du ta reda på vad dessa motsvarar
på den svenska arbetsmarknaden. Tänk på att samla in och spara på
intyg, betyg och andra referenser som visar vad du har för utbildningar
och erfarenheter.
Den kommun du bor i kommer också att erbjuda en kurs i
samhällsorientering för att du ska lära dig mer om hur det svenska
samhället fungerar.
Tänk på att det är ditt eget ansvar att genomföra aktiviteterna i den plan
vi tar fram. Arbetsförmedlingen finns med som ett stöd, och du kommer
att träffa oss flera gånger för att utveckla planen, så att den anpassas för
just din väg mot arbete.
Utgångspunkten är att du deltar i aktiviteter som motsvarar ett
heltidsarbete, alltså 40 timmar i veckan. Om du av någon anledning inte
kan delta under heltid får man anpassa etableringsplanen efter det. Det
är viktigt att du i sådana fall ser till att komma överens om detta med oss
på Arbetsförmedlingen. Annars kan det innebära att du inte får någon
ersättning.
Om du har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller
funktionsnedsättning kan du erbjudas rehabilitering för att så bra som
möjligt klara av vardagen och arbetslivet.
Om du inte talar eller förstår svenska så kan vi erbjuda tolk. Genom oss
kan du också få hjälp med att få dina betyg och andra dokument
översatta.
När du upprättar din etableringsplan så registreras uppgifter om dig i
vårt datasystem. Alla uppgifter är sekretessbelagda, vilket betyder att vi
inte får lämna ut dem till obehöriga.

Vägen till jobb
Om du inte redan har ett arbete är det viktigt att du hela tiden aktivt
söker efter ett. Det är ditt eget ansvar att försöka lösa din försörjning. Vi
på Arbetsförmedlingen erbjuder råd om hur du kan bli bättre på att söka
jobb. Du kan lära dig mer om vad arbetsgivare tycker är viktigt att tänka
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på i samband med en anställningsintervju. Du kan också gå en kurs för
att lära dig skriva ett bra cv. Vi på Arbetsförmedlingen kan ge dig
personlig feedback på ditt cv och tips om hur du kan förbereda dig inför
en anställningsintervju.
På vår hemsida kan du hitta lediga jobb, och läsa om olika yrken och
deras framtidsutsikter. På hemsidan kan du även hitta information om
annat som är viktigt att tänka på när du väljer yrke, om olika sorters
studier och hur du kan finansiera dina studier. Här finns också bra
länkar till andra hemsidor med information om yrken och studier.
Arbetsförmedlingen erbjuder även seminarier och aktiviteter, som
handlar om arbete och utbildning.
När du har påbörjat din etableringsplan så är du också inskriven hos oss.
När en arbetsgivare anmäler en ledig plats till oss matchar vi
arbetsgivarens krav mot de personer som finns inskrivna hos oss. Om
arbetsgivarens krav stämmer in på din kompetens kommer vi att ge dig
information om att det finns ett ledigt jobb som du kan söka.
Tänk på att Arbetsförmedlingen bara är ett av flera ställen att söka efter
jobb på. Du kan också kontakta arbetsgivare direkt. Många lediga jobb
annonseras inte ut, utan tillsätts genom direktkontakt.
Genom att anmäla dig till ett bemanningsföretag kan du få kortare eller
längre uppdrag på olika arbetsplatser.
Det är också bra att prata med vänner och bekanta och eventuellt
tidigare arbetsgivare. De kanske känner till en ledig tjänst som passar
just dig.
Ju fler som känner till dig, och vad du kan, och som har ditt cv, desto
större är chansen att du hittar ett jobb.
Det är som sagt ditt eget ansvar att hitta en försörjning.

Kontakt
Du kan kontakta oss på Arbetsförmedlingen på följande sätt:
•

Besöka någon av våra arbetsförmedlinger (dagtid på vardagar)

•

Vår hemsida www.arbetsformedlingen.se

•

Ringa oss på 0771-416 416 eller på följande nummer:
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Om det behövs har Arbetsförmedlingen tolkar som kan översätta mellan
ditt språk och svenska.
Välkommen till Sverige och lycka till i ditt arbetssökande!

