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Intresseanmälan Nyckelprojektet 

Kryssa för de rutor som stämmer överens med din deltagare: 

☐ Är mellan 20-64 år gammal 

☐ Har arabiska, dari/persiska, tigrinja eller somaliska som modersmål 

☐ Kvinna, man eller annan könstillhörighet 

☐ Kan läsa och skriva (på modersmål) 

☐ Har en utbildningsbakgrund med oavslutad gymnasienivå alternativt färre än 9 årig 

grundskolegång 

☐ Ej har lyckats etablera sig i samhället och är i behov utökade integrationsinsatser för 

att ta sig närmare arbetsmarknaden 

☐ Vill komma närmare arbetsmarknaden  

☐ Vill bli självförsörjande genom arbete och/eller studier 

☐ Kan vara i behov av en kompletterande samhällsintroduktion 

☐ Kan behöva stärka sin egen drivkraft 

☐ Kan behöva vägledning 

 

Namn på 

deltagare:_____________________________________________________________ 

Språk 

Skickas till: 

paul.wallner@socialcentrum.goteborg.se 

Internpost (Göteborgs stad): Paul Wallner, Socialförvaltningen Centrum, Skånegatan 9A 

Övrig post:  

Paul Wallner, Att. Nyckelprojektet, Socialförvaltningen Centrum, Box 5293, 402 25 Göteborg 

☐ Arabiska  ☐ Dari/persiska 

☐ Somaliska  ☐ Tigrinja 

☐ Dari/persiska 

☐ Somaliska 

☐ Tigrinja 
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Kön  

☐ Kvinna                   ☐ Man                   ☐ Annat 

 

Ärendenummer (vi använder detta när vi kommunicerar om deltagaren med dig): 

_____________________________________________________________ 

 

Övrig info om deltagare: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Namn på remitterande part: 

 

_____________________________________________________________ 

 

Epost till remitterande part: 

 

_____________________________________________________________ 

 

Telefonnummer till remitterande part: 

 

_____________________________________________________________ 
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Om Nyckelprojektet 

Vem är Nyckelprojektet till för? 

Personer som är klara med (eller i slutet av) etableringsprogrammet men ej har lyckats 

etablera sig i samhället och är i behov av utökade integrationsinsatser för att ta sig 

närmare arbetsmarknaden. Den kan behöva en kompletterande samhällsintroduktion, och 

kan behöva stärka sin egen drivkraft och få vägledning. Kan tex vara någon som missat 

etableringsprogrammet pga föräldraledighet, sjukskrivning etc. Insatserna sker på 

följande modersmål: tigrinja, dari/persiska, somaliska, arabiska.Vi ställer inga krav på 

nivån på svenskan. NP välkomnar kvinnor och män i åldrar 20-64 år. NP strävar efter 

fördelning 75% kvinnor, 25% män.  

Vi rekommenderar att ha NP vid sidan av annan planering, NP är ingen heltidsaktivitet 

utan kompletterande. 

Hur arbetar Nyckelprojektet? 

För att möta framtidens samhällsutmaningar vi behöver nya sätt att tänka och nya 

metoder. Projektets arbetar med stöd av SKR:s metodik Användardriven innovation. Den 

utgår ifrån förståelse för användarens behov och upplevelser men lyfter också fram 

medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna. Genom riktade och tidiga 

tjänster ska målgruppen snabbt få rätt kompetens och hittar en säker försörjning på 

arbetsmarknaden.  

Vad är projektets syfte? 

Målgruppen ska tidigt få stöd för att öka sannolikheten att komma i arbete, utbildning 

eller närmare arbetsmarknaden. 

Hur länge pågår Nyckelprojektet? 

Nyckelprojektet startade 1 februari 2021 och pågår till 31 december 2022. 

Vilka är med i Nyckelprojektet? 

Nyckelprojektet är ett kommunalt samverkansprojekt mellan Socialförvaltningarna i 

Göteborgs stad, Integrationscentrum och Arbetsmarknad- och 

Vuxenutbildningsförvaltningen. Externa samarbetspartner är Arbetsförmedlingen och 

Västra Götalandsregionen. 

Vem finansierar Nyckelprojektet? 

Göteborgs stad och Europeiska socialfonden finansierar projektet.  

Fick du inte svar på din fråga här? 

Välkommen att höra av dig till Paul Wallner:  

031-366 10 56  // paul.wallner@socialcentrum.goteborg.se 

https://innovationsguiden.se/
mailto:paul.wallner@socialcentrum.goteborg.se

