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SUSANNE HAMMARSTRÖM, VGR 

Representant från Kungsbacka 

1. Inledning 

Natalja hälsar välkommen till mötet. Inga övriga frågor har anmälts in. En 

punkt på dagordningen: Ansökan om medel via AMIF för insatser till 

tredjelandsmedborgare skjuts upp till nästa möte. 

 

2. Uppföljning av arbete med Statens servicecenter 

Hur har det gått? Finns det behov för flera möten? 

 

En sammanställning av resultat presenteras på mötet. SSC ska arbeta med att 

underlätta rutinen för beställning av tolk, GR följer upp hur det går med detta.  

Representant för Statens Servicecenter kommer delta på nästkommande 

Regionala Samråd inom Integration och Migration.  

Göteborg stad har haft kontakt med servicecentret på Järntorget. Bra möten 

med samförstånd om behovet och att man kunde göra liknande som i Kungälv 

med bokning inför. Han skulle ta med detta upp i sina chefsled så att alla 

servicekontor i regionen kan göra lika och återkomma efter det.  

 

I Stenungsund har man pratat med SC Kungälv och nu fungerar det att man 

ringer inför och bokar tolk. Nu fungerar detta utmärkt. Även i Ale har det 

fungerat fint med samarbetet med Kungälv. Eleonore ska träffa SSC chefen i 

februari. Det man ska ha möte om nu är frågan kring att kvotflyktingar ska 

skriva in sig själva i etableringen och gå till SSC om man inte kan detta. Det ska 

man ha möte om. En fråga att följa upp för nätverket hur man löser det i 

Kungälv. 

 

Lilla Edet har inte haft så mycket mottagande. Oktober 2021 var senaste 

mottagandet. SSC kontakterna har fungerat fint men däremot har Skatteverket 

inte släppt personnummer till dem som kommit, detta har tagit flera månader. 

Hur ser detta ut i andra kommuner? Även Göteborg har haft lång väntan på att 

få de sista fyra siffrorna, flera andra kommuner upplever samma.  

 

Daniel: Frågan med personnummer har funnits i flera år och även lyfts i den 

nationella samverkan med Skatteverket. Inte fått några ytterligare besked i 

frågan men den hanteras av andra på nationell nivå. 
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Beslut: Representant för Statens Servicecenter kommer delta på 

nästkommande Regionala Samråd inom Integration och Migration. 

Lägesbilden ska återkopplas där och även frågan om tolkar på SSC ska 

diskuteras vidare. 

3. Omvärldsbevakning med fokus på 2022 

Se bifogat bildspel från Migrationsverket, Länsstyrelsen och 

Arbetsförmedlingen 

4. Medel att söka under 2022 

Anita Tóth, planeringsledare EU/externfinansiering, GR presenterar aktuella 

finansieringsmöjligheter. Se bifogat bildspel 

Mai Lundell, Lilla Edet, berättar om en pågående ansökan till ESF och ställer 

frågan till andra kommuner om det finns intresse att ansöka tillsammans.  

Kommuner som är intresserade ska ta kontakt med Mai direkt: 

mai.lundell@lillaedet.se 

 

5. Erfarenhetsutbyte 

Tidigare önskemål om att utbyta erfarenheter kring exv. bistånd för datorer, 

kläder, möbler.  

Fr o m årsskiftet kan inte länge nyanlända ansöka om möbelbidrag hos CSN. 

Hur hanterar GR kommuner frågan och finns det behov/intresse för en 

gemensam rutin för detta diskuterades under punkten. 

Kommentarer från deltagarna: 

Kungälv – hos oss hanterar myndighetsutövningen detta och det beviljas med 

motiveringen att behov ej kan tillgodoses på annat sätt. Beviljas eller avslås på 

likvärdiga grunder som andra medborgare. Schablon   finns. Beror på ABO, 

kvot, antal barn osv. 

 

Göteborg – blev stor sak för kommunen för kostnaderna per ärende, 

nyanlända har ökat stort. Ledtiderna är den stora orsaken men detta kommer 

öka på kostnaden ännu mer. Har haft frågan uppe om gemensam rutin för hela 

staden. Påverkar ju alla försörjningsenheter även om etableringsenheten 

påverkas mest. Finns utkast klart på rutin som säger att: 

• Staden ska bevilja schablonersättning för att minska 

handläggningskostnader, förslaget är: 

o Ensamstående vuxen 20% av PB belopp 

o 25% av PB för samboende +5% per barn 

 

Alingsås – har riktlinjer liknande dem i Kungälv. Riktlinjerna liknar det som 

Göteborg beskrev. Det är bedömningen som är utmaningen här, hur gör vi 

mailto:mai.lundell@lillaedet.se
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denna? Vissa familjer har fått mycket bidrag från ex kyrkorna? Ska kvitto 

krävas in och schablonen vara ett tak eller ska vi göra det enklare för att minska 

handläggningen? 

 

Mölndal – Pröva enligt samma princip som övriga kommuninvånare. Ser 

också problem med ökade kostnader. Man har bestämt att följa denna fråga för 

att se hur kostnaderna ökar. När man sökte om hemutrustningslån kunde man 

få ut dessa pengar innan man flyttade in i omöblerade lägenheter. I Mölndal är 

man nyfiken på när i tid andra kommuner tänker att ansökning går till: 

• I Göteborg har man möblerade mellanboenden. Medan man bor där kan 

man ansöka om bidrag för hemutrustningsbidrag 

• Kungälv möblerar upp för kvot, tar kontakt inför för ABO och kollar om 

de har möbler och lånar annars ut 

• Tjörn – har alltid en grundmöblering, 2021 hade de enbart kvot. Har 

starkt civilsamhälle som hjälper till. Inte sett detta som stort problem ännu 

• I Alingsås har 95% a ABO möbler med sig vid flytt 

• Mölndal – våra integrationsstödjare är oroliga för att många inte vill ha 

lån och har då arrangerat det på annat sätt. Här ser man risk att fler ansöker 

om bistånd eftersom detta är mer attraktivt än ett lån. Intressant att följa detta.  

 

Finns det intresse för att göra en gemensam rutin för detta. 

• Alingsås – vi har två förvaltningar som samkör rutinerna, ska vara 

samma för vem som helst i kommunen.  

• Mölndal – Tänker att det viktigaste för oss är som för Alingsås att alla 

Mölndalsbor får likabehandling i första hand. Kan ej göra regiongemensam 

strategi om den skiljer sig från hur andra Mölndalsbor behandlas. 

• Kungälv – Samma princip som Mölndal /Alingsås.  

• Tjörn – svårt med schablon för hos oss är det ju grundutrustat redan i 

bostäderna så en gemensam rutin kan vara svår när boende är olika utrustade 

från start. 

 

Beslut: Ta del av Göteborgs Stads rutin vid nästa möte. Föra vidare dialog med 

IFO-chefsnätverket, avvakta med frågan kring gemensam rutin. 

 

6.  Prioriterade områden 2022   

Nätverket diskuterar frågor: Vilka aktiviteter ska vi prioritera? I vilka frågor 

kan vi kraftsamla på delregional / regional nivå? 

 

Göteborg – ledtiderna och hur vi kan påverka detta. Inte minst Skatteverket 

och personnummer. Att titta på vad som tar tid 
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Lilla Edet – statliga ersättningar till kommunerna och hur vi behåller 

kompetens oberoende av volymen i mottagandet som ju varierar. 

Grundersättning och återsökande. 

Mölndal – Väldigt korta ledtider och många avbokningar i samband med 

kvotmottagandet samt att medicinska underlag saknas. Har varit svårt med 

framförhållningen och därigenom att få till ett bra förarbete.  

Alingsås – Har förstått det som att Migrationsverkets korta ledtider berott på 

covid och att det ska bli bättre framåt. Om inte är frågan även aktuell för oss.  

Härryda – Stora problem med integrationen i kommunen. Svårt att få till 

fungerande boende trots träningslägenheter. Mycket reparationskostnader, 

ibland på 100’000-tals kronor. Hur vi får till bättre 

 boendesituation är en stor fråga för oss. 

Alingsås – känner igen Härrydas frågor, påverkar framförallt deras 

träningslägenheter. En del familjer fastnar i träningslägenheterna för att de ej 

anses klara egen boende.  

Ale – Ser också stora problem i relation till boende och hygien. Man 

diskuterar att starta en boendeskola. Mycket kring mat/kök fungerar inte.  

Göteborg – Hos dem har fastighetskontoret hand om detta och de ser väldigt 

låga kostnader. Bara i de boenden med gemensamma utrymmen som delat kök 

ses man högre kostnader men inte i de kontrakt som de  

sedan får.  

 

Mölndal – Hade varit intressant att prata vidare om hur man kan arbeta med 

frågan. 

Alingsås – Vi arbetar med frågan mycket men ändå fungerar det dåligt för en 

del familjer så det är en intressant fråga för oss. Särskilt svårt i familjer med 8-

9 barn som placeras i 3:0r. 

Kungälv – Ser också behovet av att gemensamt arbeta med hur trångboddhet 

och ovana att bo i hus kan hanteras. Ser också behov av stöd utanför 

kontorstider. 

   Mölndal – Vill även lyfta in frågan om separationer och relationsvåld i detta. 

Även detta en relevant fråga att arbeta med. Förebygga.  

Lilla Edet – Det vi har sett är att många män under Covid fastnat /backat och 

det samtidigt som deras fruar tagit steg fram och detta är destruktivt för hela 

familjen. Hade varit bra med projekt om mansroller.  

Många män hamnar i en roll som inte är bra för dem eller för familjen.  

 

Beslut: Intressant hur Göteborg gör med boendeskolan. Staden har ett mobilt 

boendeteam. Ta del av deras organisering och metoder vid ett nätverksmöte 

under våren. 

GR kommer att summera alla förslag på aktiviteter som har lämnats under 

mötet och inkomma med förslag på prioriterade aktiviteter under 2022. 
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7. Övriga frågor 

Vi behöver fler representanter till beredningsgruppen, lämna intresse till 

Natalja senast 22/3-22 

 

8. Miniutvärdering 

Vad tar du särskilt med dig från detta möte? 

• Engagerade samtal runt erfarenhetsutbyte och prioriterade områden. 

• Bra diskussion kring att ta fram prio områden 

• Hur de andra kommunerna är organiserade samt att vi står i olika 

svårigheter med vår målgrupp. 

• alla projektmedel man kan söka :-) Boendefrågor för kvot i fokus 

• För mig som ny - allt! Mycket intressant 

• Intressant att höra om ut 

• Intressant att höra om ut 

• Ny i detta nätverk men superbra med omvärldsbevakning samt insyn i 

andras verklighet. Tack !! 

• Intressant att höra från AF och migrationsverket. Bra att höra hur de 

andra kommunerna arbetar. arbetar 

• bättre bild över varandras förutsättningar men också oro för 

kvotflytningar 

• Den sammanlagda informationen och erfarenhetsutbytet 

 

 

Vad vill du att vi fokuserar på vid nästa möte? 

• Boende och boendeproblematik 

• Mer dialog kring hur vi gör kring olika frågor. 

• aktuella insatser för de som behöver utbildning men saknar motivation 

• Uppföljningar på saker som idag togs upp. 

• Hur vi tar oss an förslag på prio dialogen 

• hur utveckla samverkan  

• Fortsätta diskussion och beslut kring prio områden 

• Återkopplingar från tidigare möten 

• Vad som är möjligt att sa 

• AF samverkan. Svårt för våra nyanlända att kunna använda digitala 

hjälpmedel  

• Följa upp ledtider från MIV i kvotmottagandet 

• Följa upp dagens frågeställningar och behov av stöd i boendet 

Antecknat av: 

Natalja Lipovskaja Nilsson 

Göteborgsregionen  

 


