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Nätverk Mottagande och Integration 

2022-06-10, kl. 13-16 

Plats: Anders Personsgatan 8, GR 

 

Minnesanteckningar 

Närvarande: 

   Per Åkerman, Tjörn  

Marie-Louice Hellström, Lerum 

Eleonor Abrahamsson, Kungälv 

Helena Trellar - Göteborg 

Maud Willardsson Engström, Göteborg 

Nina Haag, Stenungssund  

Jennie Fidler, Mölndal  

Carin Samuelsson, Härryda 

Eva Ahlstedt, Partille 

Mai Lundell, Lilla Edet 

Daniel Uddling, Länsstyrelsen 

Marie Lindgren, Migrationsverket 

Ana-Maria Sanchez, AF 

Ebba Bothen, GR 

Anita Toth, GR 

Natalja Lipovskaja Nilsson, GR 

1. Inledning  

Nätverket hälsas välkomna. 

2. Omvärldsbevakning med fokus på 2022 

Länsstyrelsen (LST), Daniel Uddling 

LST verkar för beredskap och kapacitet i kommunerna. För att uppnå 

likvärdighet finns en struktur för regional samverkan för migration och 

integration, se bildspel för dagens träff. LST förväntas fånga upp frågor från 

delregional nivå och föra dessa vidare regional och/eller nationell nivå.  

• Aktuellt på nationell nivå: ESF- medel Care för individer inom 

massflyktsdirektivet. Möjliggör att söka medel retroaktivt. Ingen 

medfinansiering krävs.  

• Förslag från Regeringen att tillskjuta 50 miljoner för insats ”svenska 

från dag ett”. 

• AMIF öppnar utlysning 15 juni. Projekt kan pågå 1-3 år, totalnivå 10-15 

miljoner för projekttiden. 

• LST skall rapportera in förslag på fördelningstal till Migrationsverket 

den 13 juni. 

• Ny landshövding Västra Götalandsregionen, Sten Tolgfors.  

• Utvärdering av ansökningar för medel inom § 37 och § 37 a och tidiga 

insatser pågår. Beslut skall kommuniceras innan midsommar. 

• För mottagna per kommun inom GR, se bildspel.  
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Migrationsverket, Marie Lindgren  

Aktuellt från Migrationsverket 

• Migrationsverket fattar beslut 17/6 om fördelningstal. 

• Snart 40 000 individer som ansökt om uppehållsrätt enligt 

massflyktsdirektivet i Sverige från Ukraina. De flesta som söker får 

bifall. 5800 individer i Region Väst.  

• Pågår mycket arbete; tex. förslag till förordningar angående fördelning 

och statlig ersättning. Kommundialoger länsvis pågår. 31 maj redovisas 

fördelning per kommun samt förslag till fördelningstal per kommun.  

• Information om ersättning till evakueringsboende finns på 

Migrationsverkets webb. Kan även gälla boenden som är 

iordningställda men ej kommit i anspråk. Förutsätter dock att det 

funnits en dialog med Migrationsverket.  

• Webbinarium om kvotöverföring 16/6 kl. 13.00. 

• Förändringar i arbetstillståndslagen från 1/6, se bildspel. 

Migrationsverket får ökade möjligheter att träda in om det finns orsak 

att misstänka att arbetstagaren behöver skyddas av olika orsaker.  

• Obligatoriskt att visa pass i original från höst. Detta har ej varit krav 

innan. Gäller ny sökande och de som ansöker om förlängt 

uppehållstillstånd.  

• Prognos 2022, se bildspel men i urval: Migrationsverket får ökade 

anslag med närmare 10 miljoner, pga. Ukrainakrisen. Rekrytering av ny 

personal pågår för att möta behoven. Handläggningstider något längre 

pga. Ukrainakrisen. Höjer prognosen för antal asylsökande från andra 

länder, bortsett Ukraina.  

 

Arbetsförmedlingen, Ana Sánchez 

Statistik över tredjelandsmedborgare öppet arbetslösa eller i program på 

Arbetsförmedlingen, se utsänd fil från Natalja. Siffror uppdaterade till sista 

april. Det går att hämta motsvarande statistik på Af:s hemsida, men inte direkt 

på personer inom etableringsprogram men det går att se inom resp. program i 

den övergripande statistiken. Det enda som inte går att söka fram är siffror 

gällande utbildningsplikt.  

 

 

 

 

3. Dialog  

Dialog kring hur kommunerna arbetar kring boendefrågan med anledning av 

flyktingmottagande/alla målgrupper samt delgivande av goda exempel på 

samverkan. 
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Tjörn: förändring kring boendefrågan i kommunen sedan förra hösten. 

Samverkansavtal för boende för särskilt utsatta målgrupper samt tillsättning av 

en funktion: boendekoordinator. Fungerat bra. Tjörn har få hyreslägenheter. 

Håller på att sätta upp standarder. Har endast kvotflyktingar i dagsläget. 

Andrahandskontrakt ffa.  

 

Lerum: Svår fråga med boendefrågan. Tagit emot stora familjer, men finns 

inga stora lägenheter. Löser det genom mer kollektiva boendeformer med 

enskilda rum. Har en tjänst riktad för att jobba med boendefrågorna. Lerum 

skriver andrahandsavtal, på rum och gemensamhetsutrymmen. Kommun står 

som förstahandskontrakt. Vissa lägenheter via Förbo, men ej heller första 

handskontrakt. Jobbar med besök från dag ett. Etablering inom EMI i två år 

men kan bo i sina boenden i fyra år.  

 

Partille: hyresgarantier för nyanlända: andra handskontrakt som övergår till 

första handskontrakt där kommunen står som garant för hyran i två år. 

Barnfamiljer prioriteras. Hyresvärden är kommunalt bolag. Socialnämnden har 

fattat detta beslut. Genomgångslägenheter för ensamstående under tiden i 

etablering, därefter utflytt. Har personal på mottagningsenheten som jobbar 

med den stöttande processen i boendefrågan. Att nå anställning är en 

framgångsfaktor för att nå boende. Stora familjer är den största utmaningen. 

Bra samarbete med civilsamhället.  

 

Kungälv: inne i en process att göra om arbetet- möjliggöra tidsbegränsade 

kontrakt. Finns inga boenden kvar i kommunen och måste få loss boenden. 

Försöker titta på hur lägenheterna sköts. En boendesekreterare finns för att 

jobba med detta, men ligger på en annan enhet. Boendekoordinatorer finns, 

boendestödjare, boskola. Har ett kollektivboende där alla landar in för att ge 

kunskap om hur svenska boenden fungerar.  

 

Göteborg: Initialt mellanboende i kollektiv form, där man bor i 1-3 månader. 

Därefter genomgångslägenheter, framtagna i samverkan med 

Fastighetskontoret, 4-5 år i dessa lägenheter. Parallellt coachas de med att söka 

annan bostad. Nära samverkan med Fastighetskontoret. De flesta 

ensamstående hittar boende på egen hand, svårare för barnfamiljer. Nytt 

projekt inom Gbg stad för att jobba vidare med detta. Stöttar inte boende i 

EBO, generellt sett. Individer från Ukraina ligger på Socialförvaltning Sydväst, 

och då främst i kollektivform. Samverkan med civilsamhället, ”Hjärterum”.  

 

Härryda: Goda förutsättningar med att det byggs mycket inom kommunen. 

Får lägenheter från kommunala bolagen men läggs även in i 

markförhandlingar för att få del av beståndet som byggs. De nyproducerade är 

dock ofta dyra. Har ett antal i bostadsrätter och camping med platser. Sätter in 
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boskola på en gång. Man får ta över kontrakt. Viktigt att parallellt verka för att 

individerna skall nå arbete. Höga reparationskostnader, ett problem. Individer 

från Ukraina fick initialt bo på campingen men är nu placerade i lägenheter, 

tex. i f.d. stödboende men även ”vanliga” lägenheter. 

 

Lilla Edet: Alla får tvåårskontrakt. Försöker att arbeta genom boskola och 

bosök men störst fokus på att få jobb, vilket är en framgångsfaktor även för att 

få bostad. Individer från Ukraina får tillgång till en upprustad villa där det 

finns plats för 35 individer. Lilla Edet har dock inte fått några tilldelade 

individer. Egna rum med gemensamma utrymmen.  

4. Göteborgs Stad delar med nätverket  

Mobila boendeteamet presenterar sin verksamhet gällande organisering, 

metoder och effekter. Jobbar med nyanlända och boendeintegration.  

 

I mellanboendet behöver ensamstående dela rum. Försöker samla alla boende 

på samma ställe rent geografiskt. Har ca 750- 1000 genomgångslägenheter just 

nu. En tredjedel av hushållen är kvothushåll. Mobilt boendeteam slussar in till 

mellanboende och får då boendeintroduktion. Får hjälp att teckna nödvändiga 

avtal, som tex. hemförsäkring. Får stöd i att lära sig saker som teknisk 

utrustning. En tydlighet kring att denna boendeform är tillfällig och att 

individen måste börja ska boende direkt vid ankomst i flera delar än i 

Göteborg. Viktigt med tydlighet gällande förutsättningar. Mobila teamet finns 

tillgängliga under hela tiden som individen bor i mellanboende. 

Sena/obetalda hyror ligger i paritet med allmännyttans övriga hyresgäster. 

Samma tendens gällande störande beteende. 8 uppsagda/avhysta av ca 1200 

lägenheter. Generellt sett sköter sig hyresgästerna väl. 

5. Nya utlysningar 

Anita Tóth, GR, presenterar kommande utlysningar. 

Care- medel  

Nytt initiativ för kvarvarande medel inom ESF. Inriktning: individer 

omfattande av massflyktsdirektivet skall närma sig arbetsmarknaden. Gäller 

från 18 år. Utlysningen öppnade 7 juni. Insatser behöver komma i gång snabbt 

och handläggning från ESF kommer att ske löpande. 100% finansiering. 

Initiativ som längst till 30 september 2023.  

Stor utlysning, med möjligt över 800 miljoner kronor.  

Ej möjligt att rikta insatser till personal som möter målgruppen- pengarna skall 

jobba direkt till de som berörs av massflyktsdirektivet. Ansökan öppen fram 

tills årsskiftet.  

 

Finns det behov i kommunerna som hade kunnat mötas inom ramen för Care? 

Vilka? 



    5 (6) 

Nätverk Mottagande och Integration 

 2022-06-10, kl 13-16 

Plats: Anders Persongatan 8, GR 

 

   

 

• Lilla Edet gjort en förstudie men saknar målgruppen inom kommunal 

regi. Kartläggning, validering och coachning är grunden i det arbete 

som Lilla Edet påbörjat.  

• Svårt för kommunerna att veta hur många som kommer att finnas inom 

målgruppen. Får jobba utifrån ett antagande om antal. Viktigt att utgå 

från behovsbild. 

• Intensivutbildning i engelska?  

• Möjlighet att koppla på civilsamhället? 

• Arbetsförmedlingen som en part gällande samhällsinformation? 

• Projektanställa individer som kan utgöra ett mobilt team som kan 

kartlägga/bedöma och därefter koppla på utbildning och/eller 

arbetsgivare utifrån behov. Viktigt att kunna utgå från geografiska 

områden. Knyta det till AME för att få kopplingen till 

arbetsmarknaden.  

• Takta med validering inom Vuxenutbildning.  

 

En arbetsgrupp bildas av Carin Samuelsson och Mai Lundell tillsammans med 

GR för att jobba vidare kring möjliga projektidéer. Göteborg skall kolla upp vad 

som är på gång inom staden för att återkoppla. Kan finnas behov av en mer 

stående formering för att kunna jobba med projektansökningar löpande. De 

kommuner som ej är här idag får frågan skriftligen om deltagande. 

Natalja Lipovskaja Nilsson återkommer med förslag på tid.  

 

AMIF 

AMIF ansökan- öppnar upp 15/6. Deadline 15 september. Något bredare 

utlysning är att vänta. 75- 90% i ersättning. Stora summor att fördela. Ev. 

språkstöd, kulturtolk. Mycket framgångsrik modell. Ur ett 

arbetsgivarperspektiv är denna funktion mycket framgångsrik.  

 

6. Övriga punkter 

• Juridisk hjälp gällande avtal boende önskas. Kan finnas behov av GR- 

gemensamma insatser för att komma vidare i frågan. Natalja 

Lipovskaja Nilsson tar frågan vidare till SKR och ger en återkoppling 

till nätverket.  

 

• Nästa möte 30/9 via Teams. 

Minnesanteckningar 

Natalja Lipovskaja Nilsson, GR 

 

 

Kommenterad [PG1]:  
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