RE-KOMP
arbetar med att utveckla metoder för att förbättra mottagandet av nyanlända, såväl asylsökande som ﬂyktingar
och invandrare. Det handlar om att ﬁnna nya lösningar
inom svenskundervisningen, metoder för förbättrad samhällsinformation och insatser som främjar hälsan för målgruppen.
Sex olika delprojekt drivs inom RE-KOMP.
• Asylsökande i introduktionsprogram – asylsökande deltar
i kommunens introduktionsprogram i syfte att, oavsett
asylärendets utgång, förbättra sina möjligheter till
egenförsörjning.
• Hälsospåret – anpassad sﬁ-undervisning i kombination
med hälsofrämjande aktiviteter för deltagare som på
grund av hälsoskäl annars inte kan delta i språk- och
introduktionsutbildning.
• Internationella hälsoinformatörer – ett antal invandrare,
utbildade inom hälso- och sjukvårdsektorn, informerar
asylsökande om bland annat egenvård, kost och motion
samt det svenska sjukvårdsystemet.

Rehabilitering och reorientering
genom kompetensutveckling

• Lokalt kompetensutvecklingsprogram – organisationsöverskridande fortbildning/kompetensutveckling för alla som
arbetar med asylsökande, ﬂyktingar och invandrare.
• Migrationshälsan Cosmos – nyanlända asylsökande erbjuds
hälsoundersökning och hälsoinformation för att förebygga
ohälsa och förhindra rundgång i sjukvårdsystemet.
• Vi Knäcker Koden – samhällsinformation på modersmål
hjälper nyanlända gymnasieungdomar att snabbt förstå det
svenska samhället och att handla adekvat i olika
situationer.
Utgångspunkten för alla är verksamhet som hjälper individen
att utveckla sina kompetenser och sin förmåga att själv styra
över sitt liv. Genom att främja hälsa och ge redskap för att ta
till sig information och kunskap, ökar den nyanländes möjlighet att påverka sin situation.

Utvecklingspartnerskapet
RE-KOMP är ett utvecklingspartnerskap inom Equal, ett
program inom Europeiska socialfonden, ESF. Målet för Equal
är ett arbetsliv utan diskriminering och ojämlikhet som är
präglat av mångfald. Alla människor ska ha samma chans
i arbetslivet, och ha samma rätt att få arbeta och behandlas
rättvist på arbetsplatsen.
Det är när olika synsätt, utgångspunkter och tankegångar
möts, som utveckling skapas. Därför är partnerskapet
grunden för allt arbete inom Equal. Det innebär att ﬂera
aktörer samverkar kring en idé, som syftar till att främja
jämställdhet och mångfald.
Huvudaktörerna i utvecklingspartnerskapet RE-KOMP är
Uppsala kommun och Malmö stad, där förvaltningar och
organisationer med ansvar för nyanlända invandrare på
de båda orterna ingår. Sjukvården i respektive kommun är
representerad av Landstinget i Uppsala län och av Region
Skåne, sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt. Migrationsverket
i Uppsala och Malmö ingår i partnerskapet, liksom frivilligorganisationerna Röda Korset och NybyVision, samt
konsultföretaget SECA.

Spridning och påverkan
Utvecklingspartnerskapen påverkar på lokal och regional
nivå. Därmed kan många av de modeller som utvecklas
komma att permanentas och ingå i den ordinarie verksamheten inom myndigheter, organisationer och arbetsplatser.
De nyskapande lösningar som utvecklas tjänar som goda
exempel och inspiration för andra.
Partnerskapen kan ingå i Nationella tematiska grupper.
Gruppernas syfte är att förstärka erfarenhetsspridning
och system- och policypåverkan. RE-KOMP ingår i NTG
Tema Asyl.
RE-KOMP ingår i det transnationella partnerskapet ASPIRE!,
Asylum seekers Participation is the Result!. Tillsammans
med andra transnationella partnerskap ingår ASPIRE!
i en europeisk tematisk grupp, ETG Asyl. Målet är att de
samlade resultaten av Equals utvecklings-partnerskap ska
påverka praxis inom politik och näringsliv, och förändra
attityder och handlingssätt i arbetslivet och i samhället
inom alla EU:s medlemsstater.

Hälsoperspektivet
I både Uppsala och Malmö ﬁnns erfarenheter som visar att
ohälsa är ett av de största hindren för nyanlända invandrare
att komma in i samhället.
I RE-KOMP ﬁnns hälsoperspektivet med i alla delprojekten.
Det handlar om att tidigt upptäcka ohälsa och erbjuda
relevant behandling, men också om förebyggande insatser
genom att informera om egenvård, kost och motion.
En god hälsa, såväl fysisk som mental, är en förutsättning
för att kunna delta i utbildning och tillgodogöra sig ny
kunskap. Om hälsofrågorna ﬁnns med från början kan
ﬂer nå egenförsörjning och samhällets vårdkostnader
sänkas betydligt.

Att stärka egenmakten
”Empowerment” är ett nyckelord inom Equal. Det innebär
att all verksamhet ska ha fokus på individens möjlighet att
ta ansvar, förändra och påverka sin egen situation.
RE-KOMP arbetar med att stärka nyanlända invandrares
självkänsla och egenmakt så att de själva kan styra sina liv.
Genom att ge de nyanlända verktyg för att lära sig koderna
och förstå samhället, förstärks deras beredskap att själva
ta ansvar. Därigenom kan individen göra aktiva val som
påverkar livssituationen.
Det är ett perspektiv som är inriktat på att ta tillvara
och utveckla asylsökandes, ﬂyktingars och invandrares
kompetens, istället för ett arbetssätt som mer handlar om
att omhänderta individerna. Det är också ett perspektiv som
i förlängningen medverkar till större jämlikhet och rättvisare
behandling i arbets- och samhällslivet.

Mer information om RE-KOMP:
Lars Jansson, koordinator
018-727 14 72, 0708-21 62 69
lars.v.jansson@uppsala.se
Linda Jönsson, koordinator
040-34 63 92, 0705-90 53 16
linda.e.jonsson@malmo.se

Ett utvecklingspartnerskap inom Europeiska socialfondens gemenskapsinitiativ Equal, Tema Asyl
Uppsala kommun

Röda Korset

Landstinget Uppsala län

Malmö stad

Migrationsverket Uppsala

Migrationsverket Malmö

NybyVision Uppsala

Region Skåne, sydvästra Skånes

SECA projektledning KB

sjukvårdsdistrikt

