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Anteckningar 

NÄRVARANDE 

Arjeta Ahmeti, Ale  

Julia Mårtensson, Alingsås  

Helena Trellar, Göteborgs Stad  

Carin Samuelsson, Härryda  

Eleonor Abrahamsson, Kungälv  

Marie-Louice Hellström, Lerum  

Mai Lundell, Lilla Edet  

Gabriella Sjöman, Mölndal  

Nina Haag, Stenungsund  

Ana Sánchez, Arbetsförmedlingen (ersätter Asllan Hajdari) 

Daniel Uddling, Länsstyrelsen  

Jeanette Olsson, GR, FoU i Väst 

Patrick Gruczkun, GR 

Natalja Lipovskaja Nilsson, GR 

Linda Karlsson, GR 

EJ NÄRVARANDE 

Tanja Tajic Björkman, Kungsbacka  

Jennie Fidler, Mölndal  

Eva Ahlstedt, Partille 

Fredrik Dahne, Tjörn  

Veronica Tindvall, Öckerö  

Marie Lindgren, Migrationsverket  

Susanne Hammarström, VGR 

 

1. Inledning  

Linda hälsar välkommen till mötet. En övrig fråga har anmälts in, Jeanette 

önskar hjälp att hitta intervjupersoner till studie om digital inkludering.  

 

2. Återkoppling från mötet med Statens servicecenter  

Under förra mötet beslutades att återuppta kontakten med Statens 

servicecenter kring bokning av tolk vid besök. Ett möte har ägt rum, där Mai 

Lundell, Helena Trellar, Daniel Uddling och Linda Karlsson deltog. 

Återkoppling från mötet ges. Karin Hesslind, kontorsområdeschef på Statens 

servicecenter, har förmedlat information om deras språkpolicy. Se bildspel och 

särskilda anteckningar som skickas ut efter mötet. Under mötet upplevdes en 

stor förståelse från Statens servicecenter kring den problematik som 

kommunerna upplever i samband med besök på kontoren. Karin poängterade 
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att det inte är meningen att kommunerna ska agera tolk vid besöken. Däremot 

ses det som önskvärt att kommunen stödjer kvotflyktingar och direktinresta vid 

besöken, framför allt med uppgifter som de själva inte alltid har kännedom om. 

Det kan exempelvis handla om uppgifter om hyreskostnader, som behövs för 

att handlägga ärendet. Karin nämnde att det finns exempel där kommuner och 

Statens servicecenter gjort lokala överenskommelser, bland annat finns en 

sådan i Kungälv. Liknande överenskommelser kan göras för övriga kommuner. 

Karin har förmedlat kontaktuppgifter till respektive kontorsområdeschef via 

GR. För att underlätta arbetet önskar Statens servicecenter att kommuner som 

använder samma kontor samordnar sig kring kontakten. Nätverket beslutar att 

GR skickar en fråga till nätverket om vilket kontor respektive kommun önskar 

en lokal överenskommelse med. GR gör sedan en sammanställning och skickar 

till de kommuner som har samma kontor och som därmed kan samordna sin 

kontakt med kontorsområdeschefen. 

 

3. Omvärldsbevakning  

 

Länsstyrelsen 

Daniel Uddling, Länsstyrelsen ger en återkoppling från förra mötets dialog om 

kommuntal. Kommuner i länet har önskat att dialogen om 

kommuntalsprocessen ska starta tidigare under året, vilket Länsstyrelsen 

planerar att göra under 2022. Då kommer kontakt även tas via 

kommunalförbundens direktioner eller förbundsstyrelse.  Flera kommuner 

lyfter svårigheten i att behålla kvalitén i mottagandet även när mottagandet 

minskar.  

 

Under 2021 räknar Migrationsverket med att anvisningarna enligt 

kommuntalen kommer uppnås. Flera kommuner har en stor andel anvisningar 

kvar och kan då komma att få många anvisningar under slutet av året. Marie 

från Migrationsverket har även förmedlat att det inte planeras för något jul- 

och nyårsuppehåll för anvisningarna. Många kommuner upplever att 

anvisningarna kommer med kort varsel, vilket Migrationsverket också 

förmedlat att de kommer göra framöver. Många som kommer till Sverige har 

behov av snabb förflyttning. Exempelvis kommer en relativt stor andel från 

Afghanistan, där processen kan gå mycket snabbt. Den 25/11 anordnar 

Migrationsverket ett kvotseminarium.  

 

Frågor ställs om uträkningen för kommuntalen. De parametrar som ligger till 

grund för kommuntalen skickas ut tillsammans med anteckningarna.  

 

I det bildspel som förmedlats efter mötet finns även information om aktuellt i 

budgetpropositionen för 2022.  
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Arbetsförmedlingen 
Ana Sánchez, Arbetsförmedlingen ger en uppdatering om arbetet med 
utbildningsplikten. Ana tipsar om den återrapportering som 
Arbetsförmedlingen gjort till regeringen med anledning av uppdraget, finns att 
läsa här: Öka övergångar till reguljär utbildning - Arbetsförmedlingen 
(arbetsformedlingen.se).  

 

Inom Göteborgsregionen finns knappt 1 400 personer inskrivna i etableringen, 

något fler kvinnor än män. Cirka hälften saknar gymnasiekompetens (ca 60% 

kvinnor). Bland denna grupp har Arbetsförmedlingen bedömt att cirka 500 

personer bör omfattas av utbildningsplikten (och att det därmed inte finns 

någon annan arbetsförberedande insats som kan möta deras behov). Cirka 70% 

av de som anvisats till utbildningsplikten är kvinnor, alltså en högre andel än 

bland dem som saknar gymnasiekompetens. Ana nämner att 

Arbetsförmedlingen följer könsfördelningen för att se hur det stöd som 

Arbetsförmedlingen ger nyanlända skiljer utifrån kön. Ana nämner även att det 

finns flera goda exempel på hur kommunerna och Arbetsförmedlingen 

samverkar kring utbildningsplikten, bland annat i Göteborgs Stad.  

 

Under 2022 förväntas ytterligare medel för extratjänster. Målgruppen 

långtidsarbetslösa kommer prioriteras. Cirka 70 procent planeras gå till 

personer som varit arbetslösa minst sex år.  

 

4. Summering av nätverkets arbete 2021 samt mötestider och 

mötesformer 2022  

En summering av nätverkets arbete under året görs. Förslag på mötestider och 

mötesformer för 2022 presenteras och godkänns. Se bildspel som förmedlats 

efter mötet.  

 

5. Övriga frågor  

• AMIF-ansökan via VGR 

Några kommuner planerar att ansöka om att vara med i projektet. 

Kommunerna uppmanas söka upp varandra för samverkan och för att därmed 

öka sina chanser att beviljas medel. Jeanette lyfter att kommunerna är 

välkomna att höra av sig om de önskar FoU-stöd i ett eventuellt projekt.  

 

• Representation beredningsgruppen 

Beredningsgruppen består just nu av Mai Lundell, Lilla Edet, Helena Trellar, 

Göteborgs Stad, Daniel Uddling, Länsstyrelsen samt GR. Vi önskar ännu en 

representant från kommunerna. Intresse anmäls via 

linda.karlsson@goteborgsregionen.se. Beredningsgruppen förbereder 

nätverkets möten samt stämmer av andra aktuella frågor.  

https://arbetsformedlingen.se/om-oss/var-verksamhet/styrning-och-resultat/aterrapportering/oka-overgangar-till-reguljar-utbildning
https://arbetsformedlingen.se/om-oss/var-verksamhet/styrning-och-resultat/aterrapportering/oka-overgangar-till-reguljar-utbildning
mailto:linda.karlsson@goteborgsregionen.se
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• Intervjupersoner till studie om digital inkludering. 

Jeanette önskar hjälp att hitta intervjupersoner till studie om digital 

inkludering bland utrikesfödda. Hon tar gärna emot tips på personer som är 

eller varit nyanlända och som är 50 år eller äldre. Tolk används vid behov. Tips 

skickas till: jeanette.olsson@goteborgsregionen.se   

 

 

Antecknat av: 

Linda Karlsson 

Göteborgsregionen 
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