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Anteckningar 

NÄRVARANDE 

Arjeta Ahmeti, Ale  

Helena Trellar, Göteborgs Stad  

Lisa Jacobson Flöhr, Göteborgs Stad  

Marie-Louice Hellström, Lerum  

Mai Lundell, Lilla Edet  

Jennie Fidler, Mölndal  

Gabriella Sjöman, Mölndal  

Eva Ahlstedt, Partille  

Nina Haag, Stenungsund  

Ana Sánchez, Arbetsförmedlingen (pkt 1-2) 

Daniel Uddling, Länsstyrelsen  

Love Lundin, Länsstyrelsen (pkt 1-2) 

Marie Lindgren, Migrationsverket  (pkt 1-2) 

Susanne Hammarström, VGR (pkt 4) 

Goran Mijaljica, Kris- och traumamottagningen och Flyktingmedicinsk 

mottagning (pkt 3) 

Jeanette Olsson, FoU i Väst GR 

Patrick Gruczkun, GR 

Linda Karlsson, GR 

EJ NÄRVARANDE 

Julia Mårtensson, Alingsås  

Carin Samuelsson, Härryda  

Tanja Tajic Björkman, Kungsbacka  

Eleonor Abrahamsson, Kungälv  

Fredrik Dahne, Tjörn  

Veronica Tindvall, Öckerö   

 

1. Inledning  
Mötet inleds och dagordningen godkänns. Under förra mötet lyftes frågor till 

Skatteverket. Länsstyrelsen skickade dessa vidare till Skatteverket som 

återkommit med svar. Nätverket är dock inte helt nöjda med svaret varför 

förnyad kontakt kommer tas. Länsstyrelsen och GR följer upp frågorna rörande 

upplevelsen att Skatteverket förväntar sig att kommunerna tillhandahåller tolk 

samt stöd i användning av digitala tjänster.  
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2. Omvärldsbevakning  

Migrationsverket  

Marie Lindgren delar aktuell information från Migrationsverket. Bland annat 

omvärldsbevakning kring läget i Afghanistan och migrationen till Sverige. Även 

en uppdatering om den nya migrationslagstiftningen. 

 

Här finns Migrationsverkets senaste prognos att läsa. Inga direkta ändringar i 

prognosen väntas, varken utifrån läget i Afghanistan eller det nya regelverket. 

För 2021 återstår cirka 4 000 överföringar av kvotflyktingar, planen är att 

dessa ska anvisas och överföras till kommunerna under året. Migrationsverket 

flaggar för relativt kort förberedelsetid för kommunerna.  

 

Här finns information om förändringarna i utlänningslagen.  Förändringarna 

trädde i kraft den 20 juli. Inga övergångsbestämmelser finns, vilket innebär att 

personer som sökte före det att reglerna ändrades får beslut enligt det nya 

regelverket. Om beslutet inte kunde fattas före 20 juli.  Inga krav på språk- och 

samhällskunskap ställs. Det pågår dock en utredning om 

medborgarskapslagen, där sådana krav diskuteras.  

 

Marie berömmer kommunernas snabba förberedelser inför evakueringen från 

Afghanistan. Mycket var osäkert och fick hanteras under processens gång, 

kommunerna fick därmed väldigt lite information före anvisning. De allra flesta 

anvisades till Stockholmsområdet men många kommuner förberedde för att 

eventuellt ta emot. Läget i Afghanistan har gjort att Migrationsverket beslutat 

om verkställighetsstopp. Cirka 7 000 personer berörs av beslutet. På 

Migrationsverkets hemsida finns information om möjlighet för den som har ett 

utvisningsbeslut att åter få ersättning via LMA. Ansökan om inhibition ska 

först göras till Migrationsverket. Läs mer här.   

 

Länsstyrelsen  

Daniel Uddling och Love Lundin delar information från Länsstyrelsen med 

fokus på kommuntalen 2022. Genomgång av hur kommuntalen tas fram görs, 

bygger på följande variabler: befolkningsstorlek, arbetsmarknad, 

asylmottagande och självbosättning. Länsstyrelsen tar fram förslag på 

kommuntal utifrån Migrationsverkets prognoser och länstal. Talen för 2022 

har förmedlats till kommunerna i Västra Götaland. Love påminner om 

möjligheten att göra omfördelningar inom länet. Om någon kommun önskar 

minskat eller höjt kommuntal ska kontakt tas med Länsstyrelsen. Meddela 

gärna intentionen så snabbt som möjligt och kommunens slutliga önskemål 

senast den 28 oktober.  

 

Dialog om kommuntalsprocessen förs, utdrag ur dialogen:  

• Fungerar överlag väl 

https://grkom-my.sharepoint.com/personal/linda_karlsson_goteborgsregionen_se/Documents/Skrivbordet/Här%20finns%20Migrationsverkets%20senaste%20prognos%20att%20läsa.
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Aktuella-fragor/Forandrad-utlanningslag-2021.html
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Nyhetsarkiv/2021-07-26-Tillfalligt-stopp-for-att-fatta-och-verkstalla-beslut-till-Afghanistan.html
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• Viktigt att det finns tillräckligt med tid mellan att kommuntalen 

presenteras och att önskemål om förändringar ska vara inlämnade. Ska 

beslutet upp politiskt krävs tid för beredning.  

• Svårigheten att bibehålla kapacitet vid lågt mottagande lyfts.  

• Behov av statlig grundersättning lyfts, för att kunna ha ett mottagande 

som håller i upp- och nedgångar.  

 

Arbetsförmedlingen  

Ana Sánchez, delar aktuell information från Arbetsförmedlingen med fokus på 

etableringen.  

 

En departementsskrivelse har nyligen presenterats. Där föreslås bland annat 

att Arbetsförmedlingen behåller det samordnande ansvaret för nyanländas 

etablering. I budgetpropositionen finns ett fortsatt fokus på att minska 

långtidsarbetslösheten. De besparingar som tidigare föreslagits på 

Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag har tagits bort.  

 

Nätverket har ställt frågan om hur Arbetsförmedlingen arbetar med att skriva 

in nyanlända som saknar BankID och stödja i användningen av digitala 

verktyg. Ana berättar att Arbetsförmedlingen fortsatt har distansmöten på 

grund av pandemin. Återgång efter att restriktioner släpps kommer ske stegvis 

men exakt plan är inte officiell ännu. I fall där BankID saknas ställs 

kontrollfrågor för att säkerställa identitet. Personer som saknar personnummer 

brukar däremot få vänta med inskrivning tills det finns. Registrering kan även 

ske om samordningsnummer finns. Men utan vare sig personnummer eller 

samordningsnummer görs bedömningen att det är bättre för personen att 

avvakta.   

 

Gällande intensivåret berättar Ana att rekryteringen av handläggare pågår. Än 

så länge finns fem i GR-området som arbetar med 100 kandidater. Numerären 

förväntas öka allteftersom fler handläggare finns på plats.  

 

Bildspelen som visades tillgängliggörs efter mötet.  

3. Flytkingmedicinsk mottagning  

Goran Mijaljica verksamhetschef och specialistläkare i psykiatri vid Kris- och 
traumamottagningen och Flyktingmedicinsk mottagning berättar om deras 
verksamhet och hur de stödjer nyanlända i GR-området.   
 
Flyktingmedicinsk mottagning är en resursenhet för nyanlända som befinner 
sig i etablering samt ett år därefter. Remitteringar kan göras från Göteborg och 
kranskommunerna. Kommunerna är en av de aktörer som kan remittera. 
Verksamheten ska också vara kunskapsstöd för övrig nära vård i Västra 
Götaland.  
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Kris- och traumamottagningen tar emot remisser från hela Västra 
Götalandsregionen. Egenremisser kan skrivas. Mottagningen önskar dock att 
patienterna först sökt sig till primärvården.  
 
Mer information finns på följande webbsidor. Information om remisser och 
remissmallar finns under ”för dig som remittent”. 
 
Kris- och traumamottagningen: Kris- och traumamottagningen - Västra 
Götalandsregionen (vgregion.se) 

Flyktingmedicinsk mottagning: Flyktingmedicinsk mottagning - Göteborg - 
Västra Götalandsregionen (vgregion.se) 

Bildspelen som visades tillgängliggörs efter mötet.  

4. Möjlighet söka medel via VGR till AMIF  

VGR har tagit initiativ till att samordna en ansökan till AMIF (asyl – migration 

och integrationsfonden). Susanne Hammarström informerar om möjligheten 

och tidsplanen framåt. Kommuner och andra aktörer kommer ges möjlighet att 

inkomma med förslag på insatser att driva inom ramen för projektet. 

Intresseanmälan görs till VGR. Mer information kommer gå ut i början av 

oktober. Runt november förväntas VGR ge svar på om insatserna kan rymmas 

inom ansökan till AMIF. Tre områden kan vara aktuella att söka medel för:  

- Ökad social inkludering (inkl föräldrastöd) samt hälsoliteracitet 

- Förberedande arbetsmarknadsinsatser 

- 3.Anpassade utbildningar 

Medfinansieringen uppskattas till runt 40 procent. Kommunerna uppmanas 

fundera över insatser som hade kunnat drivas inom ramen för projektet. Den 

totala budgeten uppskattas till runt 60 miljoner under en treårsperiod. Inom 

ramen för detta ska flera delprojekt kunna rymmas. VGR ser gärna att 

insatserna drivs i samverkan mellan flera aktörer. 

 

5. Kort avstämning 

• GR har beviljats medel för ett nytt projekt ”digital inkludering genom 

samverkan”. Sex kommuner deltar. Skulle ytterligare kommuner vara 

intresserade av att vara med eller få mer information kan kontakt tas 

med Linda.  

• GR genomför en rundringning om nätverket framöver. Eftersom flera 

är med i både detta nätverk och AME-chefsnätverket inhämtas tankar 

kring hur frågorna bäst hanteras. Frågan ställs också om digitala kontra 

fysiska möten framöver. Konstateras att det hittills finns olika 

uppfattningar i båda frågor och att vi återkommer under hösten.  

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/riktade-mottagningar/kris--och-traumamottagningen/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/riktade-mottagningar/kris--och-traumamottagningen/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/riktade-mottagningar/flyktingmedicinsk-mottagning---goteborg/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/riktade-mottagningar/flyktingmedicinsk-mottagning---goteborg/
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• Nästa möte är ett förkortat möte då del av nätverkstiden är ersatt med 

styrgrupp för samhällsorienteringen. Frågan ställs om mötestiden bör 

förlängas. Då endast ett fåtal anser detta beslutas att den kortare tiden 

behålls. Mötestiden krockar även med en SKR-konferens kring 

mottagande av nyanlända. Vissa anser att nätverkstiden därför bör 

flyttas. GR tar frågan vidare.  

• Linda tipsar om den regionala träffen om samhällsorientering som äger 

rum 19/10. Inbjudan går bra att sprida vidare.  

 

 

Antecknat av Linda Karlsson 

 


