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Åmåls kommun får 19,8 miljoner kronor till projekt för inträde 
på arbetsmarknaden 
 

Åmåls kommun beviljas totalt 19,8 miljoner kronor från två olika EU-fonder.15 
miljoner kronor är projektet In Åmål som ska främja tredjelandsmedborgares inträde 

på arbetsmarknaden. 4,8 miljoner kronor ska användas till projektet Ung framtid Åmål  
för ungas övergång till arbete eller studier.    
  

Åmåls kommun har beviljats 15 miljoner kronor i projektmedel från Asyl-, migrations-och 
integrationsfonden. Projektet In Åmål kommer att starta i januari 2020 och avslutas i 
december 2022. Projektet syftar till att främja tredjelandsmedborgares inträde på 
arbetsmarknaden. Inom ramen för projektet kommer ett informationskontor att öppnas dit 
målgruppen kan vända sig med frågor om arbete, studier och annat i det svenska samhället. 
Genom projektet skapas ett antal nya tjänster som ska arbeta med kompetenskartläggning, 
arbetsgivarkontakter, informationsinsatser, främja entreprenörskap och att förebygga och 
motverka hälsoproblem. In Åmål kommer att arbeta för en ökad samverkan där offentlig, 
privat och civil sektor engageras i att främja tredjelandsmedborgares tillträde till 
arbetsmarknaden. Ambitionen är att projektet ska leda till att målgruppens kunskaper och 
kompetenser tas till vara, minskad arbetslöshet samt bidra till den lokala 
kompetensförsörjningen. 
 

Åmåls kommun har även beviljats cirka 4,8 miljoner kronor i projektmedel från Europeiska 
socialfonden inom målområdet "Hållbara övergångar till arbete eller studier för unga". 
Pengarna ska användas till projektet Ung framtid Åmål som ska underlätta unga kvinnors 
och mäns (15-24 år) etablering i arbetslivet och bidra till att de deltar och fullföljer sina 
utbildningar. Projektet syftar till att utveckla och fortsätta arbetet med förkortade och 
förenklade vägar till arbetsmarknaden samt att aktivt arbeta för att förebygga skolavhopp. 
Många unga vuxna har behov av extra stöd och resurser för att fullfölja sina studier eller 
etablera sig på arbetsmarknaden. 
Inom ramen för projektet planerar kommunen att hålla kontakten med och erbjuda insatser 
för de ungdomar som är i behov av fortsatt stöd efter avslutad skolgång, till och med 24 år. 
Lokalen Drivhuset kommer att utvecklas under projektets uppstartsperiod. Det är viktigt att 
ungdomarna upplever insatserna som anpassade efter deras behov, att insatserna är 
samordnade och att de har en tydlig kontaktperson – "en väg in" till kommunens 
verksamhet. Projektet kommer att starta i mars 2020 och avslutas i juni 2022. 


