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1. Inledning
Linda Karlsson hälsar välkommen till mötet. En ändring i dagordningen
föreslås. Punkt två och tre byter plats. Ändringen godkänns.
Linda ger en rapport från GR:s återrapportering i årsredovisningen samt kring
politikens prioriteringar för 2021. Under 2020 var ett av politikens prioriterade
fokusområden ”Insatser för att stärka kommunernas arbete med mottagandet
av nyanlända”. Mycket av arbetet inom området utgår från initiativ i nätverket.
Under 2020 fanns exempelvis fokus på det nya avtalet kring
samhällsorientering och att stärka kopplingen till forskningen. Fyra projekt
pågick också under året:
• Stärkt mottagande av kvotflyktingar (nio kommuner och VGR deltar)
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•
•
•

Stöd till studie- och yrkesvägledningen
Föräldrastöd för nyanlända (tillsammans med Göteborgs Stad,
avslutades våren 2020)
NAD i Väst, nätverk, aktivitet och delaktighet (matchar nyanlända och
föreningslivet)

Inför 2021 finns 11 fokusområden för GR:s verksamhet, varav ett är: ”Personer
som står långt ifrån arbetsmarknaden samt nyanländas mottagande och
etablering”.

2. Information från Länsstyrelsen
Andrea Buske, ny representant från Länsstyrelsen, delar aktuell information.
Nyheter om nyanländas etablering
Andrea ger en uppdatering om nationella nyheter kring politikområdet
nyanländas etablering. Bland annat om ett delbetänkande där det föreslås krav
på kunskaper i svenska samt samhällskunskap för medborgaskap.
Förändringen föreslås träda i kraft 2025 och förslaget är nu ute på remiss.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län är en av remissinstanserna. Andrea
berättar även om KLIVA-utredningen som bland annat föreslår en
tidsbegränsad sfi, på fyra år. Med möjlighet till individuell förlängning.
Länsstyrelsens återrapporteringar
I länsstyrelsens återrapportering till regeringen gör myndigheten bedömningen
att kommunernas kapacitet för mottagande är ”relativt god” . Det innebär att
myndigheten bedömer att kapaciteten har försämrats gentemot föregående år
då den ansågs vara ”god”. Bedömningen görs bland annat utifrån det minskade
mottagandet, omorganiseringar inom Arbetsförmedlingen och Covid 19pandemin.
Andrea ger även en aktuell bild av anvisningarna till kommunerna. Det finns en
eftersläpning, där kommunerna fortfarande väntar på att ta emot många av de
personer som anvisades 2020.
Länsstyrelsen kommer, liksom tidigare år, utlysa medel för arbetet kring
asylsökande och nyanlända (§ 37, § 37A och tidiga insatser). Utlysningarna
öppnar 15 februari och ansökan ska vara inskickad senast 31 mars.
Länsstyrelsen anordnar informationsträffar om utlysningarna den 24 februari
och 31 mars. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.
Länsstyrelsen anordnar också, tillsammans med GR, flera digitala temadagar
med länder/regionfokus:
• 19mars fokus på Turkiet
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•
•

4 juni fokus på Kaukasus/Centralasien
22 oktober kommer dag tre arrangeras

Inspel med önskemål om innehåll samt tips på föreläsare för tillfälle två och tre
kan mejlas till patrick.gruczkun@goteborgsregionen.se.

3. Styrgrupp regional samhällsorientering
Från och med 2021 formeras en ny styrgrupp för samhällsorienteringen,
bestående av samtliga kommuner och GR. GR föreslår att styrgruppens möten
läggs i anslutning till nätverkets möten. Två gånger om året förslås
nätverkstiden kortas med två timmar till förmån för styrgruppsmöten. För de
kommuner som önskar lämnas det öppet att utse olika representanter till
styrgruppen respektive nätverket. Under 2020 föreslås styrgruppens möten äga
rum 2 mars 10-12 samt 19 november 10-12.
Nätverket är positiva till förslaget. En synpunkt lyfts om att det vore önskvärt
att inte korta nätverkstiden. Inför kommande styrgruppsmöten lämnas
önskemål om att få en uppdatering om hur samhällsorientering på distans
fungerar samt lösningar för udda språk.
Beslut
Nätverket beslutar att godkänna GR:s förslag.

4. Omvärldsbevakning (gruppdialog)
Nätverket gör en gemensam omvärldsbevakning, genom gruppsamtal och
utifrån följande frågeställning:
” Vilka frågor ser vi som prioriterade för samarbetet inom GR 2021?” Har ni
förslag på aktiviteter, insatser, frågor att driva gemensamt?
Exempel på vad som lyfts under samtalen:
•

Samverkan med myndigheter är viktigt. Särskilt behöver samverkan
med Arbetsförmedlingen förbättras. Men det gäller även samverkan
med andra myndigheter såsom Försäkringskassan och Skatteverket. Här
kan vi behöva gå ihop inom GR och driva gemensamt påverkansarbete.

•

Viktigt med GR:s möjlighet att lyfta frågor uppåt, till nationell och
regional nivå.

•

Glappet mellan olika myndigheter är fortsatt en stor utmaning.

•

Förslag på erfarenhetsutbyte inom nätverket förslås inom följande
områden:
-

Kommunernas organisering

-

Nyanländas etablering på arbetsmarknaden
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•

Kommunernas roll i mottagandet av nyanlända behöver förtydligas.
SKR driver att kommunerna ska få ta över samordningsansvaret från
Arbetsförmedlingen. Vill vi det i GR? Och kan vi i sådana fall driva
frågan gemensamt, tillsammans med SKR? Flera uttrycker att detta vore
en önskvärd utveckling.

•

Statliga ersättningar, kan vi gemensamt driva behovet av ökade
schabloniserade ersättningar och högre ersättning? Generellt behov av
kunskap kring vad kommunerna kan få/inte kan få ersättning för.

•

Kvotflyktingar är fortsatt den stora målgruppen och det finns behov av
att förbättra stöd och metoder.

•

Samverkan med andra nätverk efterfrågas, särskilt vux och ame.

5. Integrationsfrämjande dialog
Till denna punkt hade nätverket möjlighet att bjuda in kollegor, fler deltog
därför på detta pass.
Thomas Jordan, delar erfarenheter och kunskap om integrationsfrämjande
dialog. Framförallt utifrån rapporten” Integrationsfrämjande genom dialog
Praktiker och förändringsteorier i sex verksamheter” .
Thomas presenterar bland annat flera modeller för hur vi kan förstå olika
ingångar i integrationsarbete. Var vi har vårt fokus påverkar vilka insatser vi
prioriterar och hur vi pratar om frågorna. Bland annat presenteras en modell
som beskriver strategier för arbetet med integration. Här beskrivs att vi kan ha
vårt största fokus på strategier som påverkar system (kollektivet) eller på
direkta insatser mot individen. På liknande sätt beskrivs det finnas en skillnad
mellan att fokusera på ”interna” processer (hos individen) kontra det externa.
På samma vis presenteras en modell för hur vi kan förstå de olika perspektiv vi
utgår ifrån i vårt arbete. Vilket perspektiv vi har vår huvudsakliga
utgångspunkt i kommer påverka våra prioriterar men också våra sätt att förstå
kollegor som har sitt huvudfokus i något av de andra perspektiven. De tre
perspektiv som beskrivs är:
• Empowerment
• Mänskliga rättigheter
• Det interkulturell perspektivet
De olika modellerna finns beskrivna i bifogad ppt-presentation.

Antecknat av:
Patrick Gruczkun och Linda Karlsson
Göteborgsregionen
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