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Nigara Tursunova, Helene Kristoffersson och Sedigheh Haidarin är tre av flera stöttepelare i Bergs kommuns nya integrationsprojekt
NiB. Foto: Daniel Hansson

Nätverk ska hjälpa nyanlända svenskar –
kan bli räddningen från socialbidrag
SVENSTAVIK

Kostnaderna för försörjningsstöd i Berg har skenat de senaste åren och en av orsakerna
är svårigheter att få ut nyanlända svenskar i arbete. Nu har en möjlig lösning på
problemet utvecklats av en språklärare. Hennes metod för självhjälp visade tydliga
resultat redan efter tre månader.
Introduktionen av flyktingar och invandrare i Berg pågår under två års tid efter ankomsten till kommunen, och
därefter är Svenskundervisning för invandrare, SFI, den enda insatsen som erbjuds.
– Det är få som hinner lära sig språket och skaffa ett arbete på de två åren. Och sedan 2007 är SFI en ren
språkutbildning, så jag upptäckte att det finns ett glapp där det inte finns någon social trygghet och de som har
varit här i två år blir lite lämnade åt sitt öde, säger Helene Kristoffersson, som med den vetskapen i bagaget
uppfann och startade projektet Nätverksintegration i Berg, NiB.
Idén, som utvecklades till ett projekt i mars i år, går enkelt beskrivet ut på att ett nätverk av nyanlända har bildats
där de personer som hunnit etablera sig i samhället tar på sig en form av fadderskap för dem som inte kommit
lika långt.

– När jag kom hit fanns det ingen persisktalande som jag kunde få hjälp av här i Svenstavik, men till mig ringer
nu de som behöver hjälp med att till exempel fylla i papper eller gå till banken, säger Sedigheh Haidari, som är
en av nyckelpersonerna i hela nätverket.
– Många gånger går man inte till kommunen för att få hjälp med papper, tolk eller andra saker som man kan
behöva, säger Nigara Tursunova, som även hon är en av stöttepelarna i projektet.
Att nyanlända svenskar fått behov av försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag, uppges av kommunen själv
vara en av anledningarna till att Bergs kommuns kostnader för försörjningsstöd har skenat iväg, och att
verksamhetsnämndens budget blivit allt stramare och till och med sprack förra året.
Och NiB gav resultat direkt.
Helene Kristoffersson fick, tillsammans med medarbetarna Maria Östlund, Peter Wiklander och nätverket av
nyanlända, ut elva personer i arbete under projektets första tre månader.
– Några av dem fick vi bort från försörjningsstödet och några fick vi ut i arbete innan de hann komma dit, säger
Maria Östlund.
– Det behövdes små medel men det gällde att ta reda på vad som krävdes. En del behövde till exempel socialt
stöd och andra behövde hjälp att ta kontakt med arbetsgivare, berättar Helene Kristoffersson.
Projekttiden löper fram till 2014, men redan nu har modellen uppmärksammats av bland annat
Samordningsförbundet i Jämtlands län som även är med som finansiär.
– Samordningsförbundet är noga med att vi dokumenterar vad och hur vi har gjort, för de tror att det här är något
som skulle kunna användas åtminstone regionalt, men också nationellt, säger Helene Kristoffersson.
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