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1. Inledning
Nätverket hälsas välkomna till mötet som denna gång är ett kortare
nätverksmöte. Detta med anledning av att styrgruppen för samhällsorientering
har sitt möte i anslutning till nätverket.

2. Omvärldsbevakning
Migrationsverket
Marie Lindgren delar aktuell information från Migrationsverket.
Kvotmottagandet har börjat komma igång även om det på grund av
Covid-19 pandemin går långsamt.
Informationsträffar om kvotmottagandet samt en länsträff om statliga
ersättningar planeras. Se ppt samt de inbjudningar som gått ut.
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En utvärdering av begränsningarna att bo i eget boende har gjorts.
Denna visar att 1 284 personer bor i ett område som definierats som
utsatt utan att få dagersättning. Cirka 74 procent är hushåll utan barn.
De områden där detta är vanligast förekommande är storstadsområden,
såsom Göteborg.
Från och med den 1 oktober 2021 ska Migrationsverket ge obligatorisk
samhällsintroduktion till asylsökande över 15 år, omfattningen är en
heldag. Till barn under 15 år ska skriftligt material istället ges.
Regeringen har lämnat förslag om förändringar i ”gymnasielagen” som
innebär att den som gått ut gymnasiet får tolv månader på sig att få ett
arbete, istället för sex månader. Studiemedel föreslås också räknas in i
bedömningen av försörjningskravet.
Under 2021 kommer 6 400 kvotflyktingar överföras, efter beslut om att
de 1 400 som inte kunde överföras 2020 läggs på årets mottagande.
Detta kommer inte innebära någon höjning av kommuntalent. Gjorda
anvisningar som inte genomfördes under 2020 kommer räknas av på
förra årets kommuntal.
Migrationsverket ser fortsatt en stor pandemipåverkan. Svårt att se när
reserestriktionerna kommer att kunna släppas. Prognosen för 2021 är
16 000 asylsökande (mellanscenario).
När det gäller UT-kort kan kommuner boka tid i tjänstepersonen namn
när det finns ett ankomstdatum för en kvotflykting. Det går alltså att
boka en tid redan innan personen anlänt till Sverige. Det släpps även
akuttider varje morgon, som kan vara aktuella när personer anländer
med kort varsel.
Arbetsförmedlingen
Asllan Hajdari och Ana Sánchez ger en nulägesbild från
Arbetsförmedlingens arbete med etableringen. Cirka 1 712 personer är
inskrivna i etableringen inom GR. Av dessa omfattas 651 av
utbildningsplikt. En stor andel har endast förgymnasial utbildning.
Arbetsförmedlingen ställer om sin verksamhet efter de nya uppdragen.
Det nya systemet kommer innebära att fristående aktörer ansvarar för
de rustande och matchande insatserna till individen. Det kommer också
bli ett ökat fokus på att individen själv ska driva sin process. Om detta
och även lokal närvaro finns fler bilder i den presentation som biläggs
anteckningarna. Arbetsförmedlingen ser att vissa grupper har svårt att
navigera i de digitala systemen. Här ser myndigheten behov av
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samarbete med kommunerna. En stor utmaning är också att många ur
målgruppen saknar digitala verktyg såsom datorer.

Länsstyrelsen
Andrea Buske tipsar om kommande konferenser/temadagar:
•
•
•

Temadagar med länder/regionfokus Turkiet 19 mars och
Kaukasus/Centralasien 4 juni.
Digital konferens om samhällsorientering 12-13 april
Utbildning om Migrationsverkets statliga ersättningar 21 maj.

Länsstyrelsen utlyser just nu medel inom § 37, §37 a och TIA. Se mer information
på Länsstyrelsens webb: Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i
mottagandet av nyanlända | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)
Andrea informerar också om att det regionala samrådet kring migration och
integration påbörjat en dialog kring möjligheten att söka medel hos AMIF för ett
projekt med fokus på personer med kort utbildning och långsam språkprogression.

3. NAD i Väst
Lars Lindfors, projektledare för NAD i Väst (Nätverk, Aktivitet och Delaktighet)
delar aktuell information om arbetet.
NAD i Väst är ett samverkansprojekt som syftar till att matcha nyanlända med
föreningslivet. Just nu är GR projektägare för NAD, tidigare var det VGR. NAD
startades inom GR och Skaraborg men har från och med 2021 utökats till att
omfatta hela Västra Götaland. Målgruppen för NAD är utrikesfödda vuxna (hälften
av deltagarna ska vara nyanlända i etablering). Projektorganisationen består av
50% projektledare på GR samt delregionala samordnare. Samordnarna är anställda
av paraplyorganisationer inom civila samhället i GR, Fyrbodal, Skaraborg
respektive Boråsregionen. Samordnarna arbetar uppsökande mot deltagare men
också föreningar och gör matchningar, utifrån individernas intresse och behov.
Föreningarna som tar emot NAD-deltagare får en schablonersättning på 1 500 kr
som exempelvis kan användas till material.
Trots pandemin följer NAD plan när det gället antal matchningar. Matchningarna
görs dock inte till ett lika brett utbud av föreningsaktiviteter som tidigare. Eftersom
mycket är stängt är fokus på aktiviteter som kan genomföras utomhus.
Samordnarna uppmuntrar också föreningslivet i att tänka om och ställa om
verksamheten utifrån de rådande omständigheterna.
För deltagare i etableringen skriver Arbetsförmedlingen in NAD-aktiviteten som en
del av etableringen. NAD-aktiviteterna omfattar minst 9 timmar eller fem tillfällen.
Lars vill gärna ha samarbete med kommunerna. Både för att komma i kontakt med
målgruppen och föreningarna. Exempelvis genomför samordnarna gärna
gruppträffar med målgruppen (utifrån förutsättningar som fungerar med covid -19)
i kommunerna. Kontakta gärna lars.lindfors@goteborgsregionen.se för mer
information och/eller samarbete.
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4. Ny representant till beredningsgruppen
Två personer har anmält intresse av att vara med i beredningsgruppen. GR
återkommer till dessa separat.

5. Övriga frågor
•
•

•

Inriktningsdokumntet för 2021 är utskickat, inga kommentarer har
inkommit, detta anses därför godkänt.
GR påminner om det utskick från Göteborg Stad som gjorts kring
möjligheten att ta del av kurser i föräldrastöd. Underlaget innehåller en
kostnadsbeskrivning.
GR har skickar ut en förfrågan om att delta i en ansökan om §37-medel
för ett projekt om stärkt digital kompetens hos nyanlända. Kommuner
som vill vara med eller har frågor kan kontakta
linda.karlsson@goteborgsregionen.se.

Antecknat av:
Patrick Gruczkun och Linda Karlsson

4 (4)

