SIA
Systematiskt integrationsarbete

Om SIA
Arbetssätt
Ett systematiskt arbetssätt där socialsekreterare och samhällsvägledare
arbetar fram en gemensam samordnad plan för nyanlända som
aktualiseras på enheten.
Beslutad förbättring
Under processråd den 14 februari
Målgruppen
Nyanlända med beviljat uppehållstillstånd i ålder 18-64 år (normalt 2-3 år)
Exempelvis:
 ABO
 EBO
 Kvotflykting
 Anknytningsfamiljer

Varför?
Budget för 2020

Varför finns det ett behov av SIA?
• Vanligt att remiss fördröjer innan aktualisering för
samhällvägledning
• Vanligt att mottagningen behöver ge samhällsvägledande
information under nybesök (tidskrävande)
• Vanligt att samhällsvägledare möter frustrerade nyanlända
som inte förstår vägen in och heller inte prioriterar andra
aktiviteter inom samhällsvägledningen som kan gynna
nyanländas etablering

Syfte med SIA
• Säkerställa ett ändamålsenligt arbetssätt för nyanländas etablering
• Verka för att nyanlända ges förutsättningar att snabbt etablera sig
genom studier och arbete
• Effektivisera och förenkla för nyanlända som tar kontakt med stadsdelen
Genom att:
 Ge tidigt särskilt stöd i samhällsvägledningen
 Tät samverkan mellan socialsekreterare och samhällsvägledare
 Samordnad plan (SIA-plan)

SIA - Steg för steg
Fördelning
När en nyanländ blir aktualiserad inom enhetens mottagningsgrupp efter att en
IB:1 genomförts, fördelas ärendet dag 1 av biträdande enhetschef för
mottagningsgruppen till SIA-gruppen.
Avstämning
SIA-gruppen består initialt av samhällsvägledare (2 stycken) samt socialsekreterare
hos mottagningsgruppen. SIA-gruppen ansvarar därefter dag 2-3 att ha en SIAavstämning. SIA-avstämningen syftar till en genomgång över listan på begärda
handlingar, inventera behovet av stöd för aktualisering hos andra enheter, viktig
information som socialsekreteraren önskar att samhällsvägledning informerar och
en överenskommen tid inför möte 2 (nybesöket) så att samhällsvägledare kan vara
standby.

SIA - Steg för steg
Samhällsvägledningsmöte
Efter SIA-avstämning följer processen av att samhällsvägledare bokar tid för
samhällsvägledning (SVA) inom 1-2veckor (Första mötet SVA) innan socialsekreterarens
nybesök (Andra mötet IB:3). Den nyanlände deltar på första mötet hos samhällsvägledning
och får information om:
 Vad de olika begreppen i listan över begäran om handlingar betyder och hur den nyanlända kan hämta
ut respektive handlingar
 Hur olika myndigheter fungerar och vad de kan bistå med: Exempelvis AF, FK, SKV, PM,JT, SFI
 Flyttanmälan hos SKV och personnummer
 Försäkringstillhörighet hos FK
 Ansökan om ersättningar enligt lista
 Information om barnomsorg, öppna förskolan, föräldraledighet
 Bankkonto/Bank-ID

SIA - Steg för steg
Nybesöket på mottagningen
Inom två-tre veckor från första kontakten träffar socialsekreteraren klienten på nybesök
(Andra mötet IB:3) och gör en fördjupad kartläggning enligt IB:3 samt tar emot
handlingar enligt listan på begäran om handlingar.
Förhoppningen är att klienten redan är införstådd i vad myndigheterna kan bistå med,
ansökt om ersättningar och förstått innehållet i listan över begäran om handlingar.
Om socialsekreteraren identifierar ett fortsatt stödbehov i nybesök kallas
samhällsvägledare in i besök. Samhällsvägledarna är standby för att snabb kunna
närvara i besöket. Samhällsvägledare och socialsekreterare går igenom en SIA-plan med
klienten och kommer överens om vad som för aktiviteter som den nyanlände ska delta i
samt vilket behov av samhällsvägledning som behövs framöver: Exempelvis förstärkt
bostadsvägledning m.m.
Samhällsvägledare arbetar sedan med den nyanlända enligt upprättad SIA-plan.

SIA - Steg för steg
SIA-plan
Det ska även vara möjligt att komma överens om en föreslagen SIA-plan för den nyanlända.
SIA-planen kommer att bestå av kartläggningsmall och överenskommen planering för den
nyanlände. SIA-planen ska kunna bestå av aktiviteter som faller utanför Jobbtorg och
Arbetsförmedlingens insatser men som kan vara främjande för att den nyanlände ska närma
sig etablering och självförsörjning. Det kan exempelvis vara insatser som samhällsvägledarna
erbjuder så som föräldraskap i Sverige, språkcafé, informationsträffar, förstärkt
samhällsvägledning, bostadsvägledning m.m.
Överföring till utredningsgruppen
När ärendet fördelas till utredningsgruppen tar socialsekreterare hos UG vid ärendet med en
SIA-avstämning tillsammans med samhällsvägledare för att sättas in i SIA-planen.

Frågor?

