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1. Inledning 

Linda Karlsson hälsar välkommen till mötet. En övrig fråga anmäls in: Vilket 

stöd ges i samband med familjeåterförening? 

2. Omvärldsbevakning 

 

Länsstyrelsen  

Andrea Buske, delar aktuell information. Den 28 april anordnades en 

informationsträff om glappet mellan uppehållstillstånd och folkbokföring. En 

kort summering av dagen ges som också går att ta del av via youtube fram till 

och med den 12 maj. Webbinarium om ”glappet” mellan uppehållstillstånd och 

folkbokföring - YouTube.  

https://www.youtube.com/watch?v=3JtfzSSGYTc
https://www.youtube.com/watch?v=3JtfzSSGYTc
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Frågan ställs om fler kvotflyktingar kan få sina UT-kort före ankomst till 

Sverige. Marie Lindgren konstaterar att arbetet försvåras av de begränsade 

möjligheten för medarbetare från Sverige att resa, samt att ambassader är 

stängda på grund av pandemin. Trots detta visar de uppföljningar som 

Migrationsverket gjort att en stor andel har UT-kort vid ankomst.  

 

Ana Sánchez, Arbetsförmedlingen tipsar om att informationen kring 

folkbokföring är under uppdatering på informationsverige.se. Länsstyrelsernas 

portal för personer som är nya i Sverige 

 

Två frågor lyfts vidare från nätverket till Skatteverket:  

• Kommuner som följer med i samband med folkbokföring upplever att 

de förväntas tillhandahålla tolk. Nätverket ser att ansvaret snarare 

ligger på Skatteverket.  

• Hur arbetar Skatteverket med att stödja personer som inte kan hantera 

de digitala ansökningssystemen? 

 

GR och Länsstyrelsen tar med sig frågorna till Skattervekt. Ytterligare frågor 

kan mejlas till Linda senast den 11 maj.  

 

SKR har skickat ut en förfrågan kring ledtider för nyanlända pensionärer som 

behöver bostadstillägg. Om problemet uppstått i någon kommun tar 

lotta.dahlerus@skr.se gärna emot erfarenheter.  

 

Andrea informerar vidare, bland annat om de utlysningar som nyligen gjorts. 

Det konstateras att det sökta beloppet överskrider tillgängliga medel. Behovet 

av dessa medel för kommunernas verksamheter lyfts. Länsstyrelsen eftersöker 

också goda exempel på uppsökande och motiverande arbete för att nå utrikes 

födda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden och utbildning. Tispa 

gärna via andrea.buske@lansstyrelsen.se senast 2021-05-21.  

 

I samband med det regionala samrådet kring migration och integration som 

leds av Länsstyrelsen har frågan om ett gemensamt AMIF-projekt lyfts. 

Susanne Hammarström informerar om att VGR undersöker möjligheten att 

samordna en ansökan till AMIF (asyl-migrations- och integrationsfonden). 

AMIF har efterfrågat större satsningar med en budget på cirka 50 miljoner. 

Dialoger pågår mellan VGR och kommunalförbunden.  

 

Arbetsförmedlingen  

Ana Sánchez, Arbetsförmedlingen deltar. Dialog förs utifrån det underlag som 

skickats ut inför mötet. Frågor om intensivåret ställs. Där Ana förtydligar att 

målgruppen är nyanlända som har minst 12 månader kvar i etableringen. 

Utifrån att de ska hinna delta i insatsen under etableringstiden. 

Arbetsförmedlingens handläggare som arbetar med intensivåret har färre 

mailto:lotta.dahlerus@skr.se
mailto:andrea.buske@lansstyrelsen.se
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deltagare än övriga handläggare. Vilket gör att de kan ge mer fokuserat stöd, 

tanken är att deltagaren ska få intensiva insatser som snabbar på vägen till 

arbete. Förutom heltidsinsatserna kommer deltagarna uppmuntras att delta i 

frivilliga insatser. Ana nämner NAD i Väst som samverkanspart för att 

uppmuntra deltagande i föreningslivet.  Det lyfts att det samlade stöd som ges 

inom intensivåret hade varit bra även för nyanlända som står längre ifrån 

arbetsmarknaden.  

 

Det utskickade underlaget innehåller också information om KROM (Kundval 

rusta och matcha) som införs i GR i september. Tjänsten bygger på ett 

valfrihetssystem, där fristående aktörer upphandlas för att utföra insatser för 

sökande. De fristående aktörerna kommer få ersättning utifrån resultat men 

också utifrån hur långt ifrån arbetsmarknaden deltagaren bedöms stå. 

Bedömningen görs med hjälp av ett it-system och utifrån olika parametrar 

såsom utbildningsnivå och tidigare arbetslivserfarenhet.  Nästa 

informationsmöte med Arbetsförmedlingen, 28 maj, kommer fokusera på 

KROM. 

 

Migrationsverket  

Marie Lindgren, Migrationsverket deltar. Dialog förs utifrån det underlag som 

skickats ut inför mötet.  

 

Frågan ställs om det förs någon dialog inom Migrationsverket kring de statliga 

ersättningarna till kommunerna. Då ersättningen helt bygger på hur stort 

mottagande kommunen har upplevs det svårt att bygga en hållbar verksamhet 

över tid. Marie konstaterar att Migrationsverket också ser detta. Frågan ligger 

snarare på Regeringens bord än myndighetens. Migrationsverket lyfter det de 

ser till regeringen. Linda Karlsson informerar att även GR:s politiker fått med 

sig behovet av att se över ersättningssystemet, inför möte med 

arbetsmarknadsministern.  

 
Frågan ställs om det finns någon tanke om att pausa överföringarna över 
framöver. Marie berättar att inga sådana tankar finns. Enskilda överföringar 
kan behöva skjutas upp, exempelvis om familjen blir sjuk. Men ingen generell 
paus.  
 
Två frågor ställs där Marie återkommit med svar efter mötet:  
Kommer det att framgå av bosättningsunderlaget om kvotflyktingen genomgått 
förberedande insatser? Ja, det ska framgå av bosättningsunderlaget om personer 
genomgått förberedande informationsinsatser. 
 
Det har tidigare efterfrågats att det i de fall kvotflyktingen har ett telefonnummer 
om det kunde framgå av bosättningsunderlaget. Pågår det något arbete i den 
frågan? Vi arbetar med frågan men det finns ingen prognos på när en lösning 
skulle kunna vara på plats 
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3. Stadskontorets kartläggning: kommunernas mottagande av 

nyanlända  

Carl Holmberg, Stadskontoret presenterar en ny rapport om kommunernas 

mottagande av nyanlända.  

 
 Kommunernas mottagande av nyanlända | Statskontoret 

 

Uppdraget gavs av regeringen som önskade en bättre bild av hur kommunernas 

verksamheter organiseras samt hur schablonersättningen används. Enligt 

kartläggningen organiseras mottagandet oftast under socialnämnden eller 

direkt under kommunstyrelsen. Det sistnämnda är vanligare i mindre 

kommuner. När det gäller schablonersättningen finns olika modeller för hur 

den fördelas. I en del kommuner, oftast landsbygdskommuner, fördelas den 

inte ut, utan behålls centralt. I andra kommuner används oftast någon form av 

schablon.  

 

Genom kartläggningen har Stadskontoret konstaterat att det finns svårigheter 

med att följa upp kommunernas mottagande av nyanlända. För att få en bättre 

bild hade de sett det som önskvärt med riktlinjer kring uppföljning. För att 

kunna följa upp behövs bättre och mer enhetlig statistik. Ett sådant 

uppföljningsunderlag skulle underlätta för kommunerna själva men också för 

möjligheten att bedriva forskning på området. Carl konstaterar dock att 

behovet av uppföljning också måste ställas mot den arbetsinsats som det 

innebär för kommunerna. Nätverket lyfter att det även saknas tydlighet i 

kommunernas ansvar för mottagandet, vilket innebär att verksamheten skiljer 

sig åt. För att kunna skapa enhetlighet i uppföljning behövs först en tydlighet i 

uppdraget.  

 

4. Projekt stärkt mottagande av kvotflyktingar  

Lisa Bomble, projektledare GR, ger en lägesuppdatering från projektet där nio 

av kommunerna samt VGR deltar.   

 

Projektet har två huvudinriktningar: före ankomst och efter ankomst. När det 

gäller före ankomst fokuseras på att få till bättre information i 

bosätningsunderlagen. Ett material har sammanställts, med kommunernas och 

VGR:s behov. Detta kommer inom kort lämnas över till Migrationsverket. 

Utifrån underlaget kommer en dialog med Migrationsverket efterfrågas. Även 

SKR kommer bjudas in till dessa dialoger. Sammanställningen skickas ut till 

nätverket.  

 

https://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/2021/kommunernas-mottagande-av-nyanlanda/
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När det gäller inriktningen efter ankomst arbetar projektet med att utveckla 

samhällsinformation, samverkan med Swedavia, samverkan med NAD-

projektet och samverkan mellan kommuner och VGR. 

 
Utvecklad samhällsinformation 
Materialet kommer bestå av en checklista i två delar – den första innehållande 

information man behöver första dygnet i Sverige, den andra med information 
som är bra att ha första tiden i Sverige.  Även VGR arbetar med att ta fram 
underlag. Materialet ska testköras i juni- augusti. Därefter görs eventuella 

justeringar och ett klart material förväntas finnas framåt hösten och kan då 
spridas även till kommuner utanför projektet.  

Samverkan mellan kommuner och VGR  

Projektet har undersökt om VGR kan ta fram ett underlag som kvotflyktingen 

kan ta med sig till vårdcentraler som visar på hur patientavgiften ska hanteras. 

Lösningen kommer vara att informationen bakas in i samhällsinformations-

materialet, där det kommer finnas en länk till information hos VGR. Det pågår 

också dialoger om hur VGR kan stödja kommunerna i tolkningen av 

vårdinformation i bosättningsunderlagen.  

 

Dialog med Swedavia  

Projektet har etablerat kontakt med Landvetter i syfte att underlätta 

mottagandet vid flygplatsen. Kontakten har bland annat resulterat i att 

Landvetter tagit fram en kontaktlista på användbara telefonnummer för 

kommunerna. Landvetter efterfrågar att kommunen har med sig någon form av 

symbol/skylt för att det ska vara enkelt för personerna att hitta rätt. Samt för 

flygplatsens medarbetare att vägleda. Projektet kommer arbeta vidare med 

detta och även föra vidare i dialogen med Migrationsverket.  

  
Koppling till NAD i Väst 
NAD i Väst är en modell för att matcha nyanlända med föreningsverksamhet. 

En av de interna kompetensutvecklingsdagarna i projektet kommer handla om 
hur NAD-modellen kan användas i mottagandet av kvotflyktingar.  

Utbildningspaketet 
Lisa presenterar planen för kompetensutvecklingsinsatser inom projektet. 
Kommuner som inte deltar i projektet kommer bjudas in till de tillfällen som 
inte är avgiftsbelagda.  

5. Kort information  

• GR har gjort två ansökningar till Länsstyrelsen:  

-  “Digital inkludering genom samverkan” 

- ”Regional samverkan kring en tillgänglig studie- och 

yrkesvägledning” 
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• Förbundsstyrelsens presidium har haft fortsatta möten med 

arbetsmarknadsministern. Där kommunernas roll för mottagandet 

samt de statliga ersättningarna lyfts.  

• Inbjudningar till informationsträffarna med Arbetsförmedlingen har 

skickats ut via kalendrarna. Om någon saknar länk, kontakta Linda. 

Nästa tillfälle är den 28 maj och tema kommer vara KROM. 

 

6. Övriga frågor  

Maria Bernesjö frågar hur övriga kommuner hanterar efterfrågan på stöd i 

samband med familjeåterförening. Tipsa om samverkan med civila samhället 

lyfts.  

 

Helena Trellar tipsar om att Folkhälsomyndigheten tagit fram 

informationsmaterial på olika språk om vaccination.  

Antecknat av: 

Linda Karlsson 


