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Anteckningar 
NÄRVARANDE 

Mai Lundell, Lilla Edet  
Jennie Fidler, Mölndal  
Gabriella Sjöman, Mölndal  
Helena Trellar, Göteborgs Stad 
Eva Ahlstedt, Partille  
Ulrika Sten Sporrong, Ale 
Per Åkerman, Tjörn  
Ida Rosell, Göteborgs Stad 
Veronica Tindvall, Öckerö  
Enas Kamal Fahmee, Stenungsund 
Asllan Hajdari, Arbetsförmedlingen  
Ana Maria Sánchez Nieto, Arbetsförmedling 
Daniel Uddling, Länsstyrelsen  
Marie Lindgren, Migrationsverket  
Susanne Hammarström, VGR 
Patrick Gruczkun, GR 
Natalja Lipovskaja Nilsson, GR 
Björn Wallermark, GR 
Anita Tóth, GR 

EJ NÄRVARANDE 

Marie-Louice Hellström, Lerum 
Joakim Valtin, Alingsås 
Representant från Kungsbacka 
Nina Haag, Stenungsund 
Jeanette Olsson, GR, FoU i Väst 
Asllan Hajdari, Arbetsförmedlingen  
Ana Maria Sánchez Nieto, Arbetsförmedling 
 

 
1. Inledning 
Natalja hälsar välkommen till mötet. Inga övriga frågor har anmälts in. En ny 
deltagare i nätverket idag – Ida Rosell, planeringsledare, Göteborgs Stad och 
ingår i stadens samordning och förberedelser av flyktingmottagandet från 
Ukraina. 
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2. Nuläget i projektet Digital inkludering inom samverkan. 
Diskussion kring en ny ansökan enligt §37 

 
Björn Wallermark, projektledare, berättar om pågående projekt ”Digital 
inkludering genom samverkan”. PPT bilder bifogas.  
Syftet med projektet är att stärka nyanlända vuxnas digitala kompetens genom 
att ge dem ökade förutsättningar att kunna söka viktig information på internet, 
kommunicera och använda olika myndigheters e-tjänster. Inom projektet har 
man tagit fram en utbildning för kursledare i digital kompetens, visuellt 
material och lärarhandledning för kurs i digital kompetens. Glädjande är att 
redan 18 kursledare från de medverkande kommunerna har utbildats och att 
kommunerna arbetar med detta lokalt. Integrationscentrum erbjuder 
lektionsbesök och handledning för kursledarna. Det har redan identifierats 
några framgångsfaktorer: 
Projekt svarar mot ett reellt behov i verksamheterna; 
Integrationscentrum hade redan en beprövad kurs i digitalkompetens för 
nyanlända; 
Det pedagogiska materialet kan anpassas till lokala behov; 
Engagerade kursdeltagare och positivt gensvar från de medverkande 
kommunerna; 
Praktiknära forskare knuten till projektet; 
Tillsammans upptäcker vi när det är rationellt att samverka. 
 
GR diskuterar möjligheten till en ny ansökan för den målgrupp som hamnar 
utanför detta projekt. Detta avser ofta nyanlända med långsam 
språkprogression och som har väldigt lite eller ingen utbildning med sig från 
hemlandet.  
 
Medverkan i detta projekt medför ingen medfinansiering men såklart krävs att 
medarbetare har avsatt arbetstid för att kunna arbeta med frågan. 
Vi stämmer av intresset i nätverket för att göra en ansökan, deadline för detta 
är 31 mars. 

 
Återkoppling från kommunerna om intresse för projektet 

Partille: Ser samma behov som beskrivits, de har målgruppen och saknar 
verktyg för att nå dem så de ingår gärna i projektet. 

Lilla Edet: Viktigt att utveckla pedagogiken, kanske kan man göra praktiska 
filmer. Skulle man kunna effektivisera detta genom att ha ett mobilt team som 
har kurser i olika kommuner eftersom det är svårt för små kommuner att 
avsätta resurser för denna målgrupp. 

Ale: Positiva till att vara med. 
Härryda: Är med nu och fortsätter gärna med att vara med i detta nya 

projekt. 
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Öckerö: Är intresserade av att vara med i projektet, står själva i att ta fram 
kurser här och gör det hellre i samverkan. 

Kungälv och Härryda: Är med nu och fortsätter gärna med att vara med i 
detta nya projekt. 

Mölndal, Stenungsund, Alingsås och Tjörn: Behöver stämma av på 
hemmaplan och återkommer efter det.  

Göteborg: Skulle vara med och leda arbetet via Integrationscentrum 
 

GR kommer att skicka ut mer PM senast den 15/3.  
 

3.  Senaste nytt utifrån läget om Ukraina 
  
Migrationsverket  
Marie Lindgren, verksamhetsexpert, Migrationsverket presenterar lägesbild. 
Migrationsverket arbetar löpande med att uppdatera sin information. 
Måndagar, onsdagar och fredagar kommer nya lägesbilder om situationen i 
Ukraina.  
 
9 mars 2022 var det 2,3 miljoner människor som flytt från Ukraina. 
Svårbedömt hur många som kommer att söka sig till Sverige men det ökar 
kraftigt just nu. Hitintills har 5280 sökt fristad i Sverige. Andelen som behöver 
hjälp med boende ökar. Mölndal-Kållered är ansökningsort för Väst.  
 
Ett troligt framtidsscenarium är att vi även kommer se fler asylsökande från 
Ryssland och Belarus framgent. 
 
Migrationsverket är i beredskapsläge 3, den högsta nivån som gäller för 
”extraordinärt läge”.  
 
Av dem som sökt hitintill är 47% kvinnor, 17% män, 35% barn i familj och 1% 
barn utan vårdnadshavare.  
 
Att ordna fram boendeplatser skyndsamt är den prioriterade frågan nu. Detta 
kommer ske genom samverkan med kommunerna och genom 
direktupphandling.  
 
Migrationsverket kan bevilja kost och logi men inte andra medel och där kan 
individer komma att ansöka om hjälp från kommunerna innan de fått UT enligt 
massflyktdirektivet. 
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Fråga: Vad är skillnaden mellan evakueringsplats och boendeplats? 
Evakueringsplatser ska tillhandahållas av kommuner. Målet är att upphandla 
tillfälliga boenden och ha andra typer av boenden för att minska behovet av 
evakueringsplatser. Kommunerna ska sköta och möblera upp dessa. 
 
På Öckerö erbjuds evakueringsplatser i samverkan med civilsamhället. I 
Göteborg kommer man delvis att göra så.  

 
 

Fråga: Varför pratar vi om Buv och inte Ekb? 
Migrationsverket använder buv internt men det är bara olika begrepp för 
samma sak.  

 
Fråga: Skillnad mellan att söka asyl och UT enligt 
Massflyktsdirektivet.  
Enligt massflyktsdirektivet så görs ingen individuell prövning och man får 1års 
UT med möjlighet till förlängning med 2år om läget i hemlandet kräver detta. 
Men vid asylansökan görs istället en individuell prövning. Ansökan genom 
massflyktsdirektivet går mycket snabbare, man får arbetstillstånd direkt och 
kan röra sig fritt i Europa.  

 
Fråga: Fråga om ekonomisk ersättning för EBO. Kan det bli svårt 
om dessa behöver ersättning för mat och andra förnödenheter. Kan 
de då söka om försörjningsstöd från kommunen? 
Syftet med massflyktsdirektivet är att ansökan ska gå fort och efter det får man 
stöd från migrationsverket enligt LMA. Kan vara så att kommunerna ska 
bevilja detta och sedan återsöka från staten. 
 
Tanken är att massflyktsdirektivet ska möjliggöra beslut under samma dag som 
ansökan görs men eftersom flödena blivit större och större kommer det uppstå 
glapptider. Under den glapptiden kan det bli så att individen vänder sig till 
socialtjänsten i den ort där hen befinner sig. Kommunen ska då bevilja 
ersättning i samma nivå som LMA.  
 
De kommer ej få LMA kort, det kommer framgå i UT att de har rätt till LMA.  

 
Fråga: Hur ska vi tänka kring evakueringsplatser? Hur ser behovet 
ut? 
Processen går ju väldigt fort nu. Denna process har redan påbörjats av 
Länsstyrelsen, där har man i nuläget fått ihop ca 2000 platser i regionen. Även 
ytterligare ca 4000 kommande platser har rapporterats in. Detta är platser i 
kommunernas egen regi.  
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4mars hade vi på GR möte med kommuncheferna i GR-kommunerna. Där togs 
boendekapaciteten upp och kommunerna uppmanades titta på detta. Den 
9mars började Länsstyrelsen samla in dessa evakueringsplatser och skickade ut 
en Excel med vilka krav som finns på platserna. Morgonen den 10mars hade 
ovanstående platser rapporterats in.  
 
Det är svårt för Migrationsverket att veta hur snabbt detta behov kommer att 
uppstå. Situationen utvecklas väldigt snabbt just nu och kommunerna bör vara 
förberedda för detta redan i helgen.  

 
Fråga: Hur gör vi med alla privata erbjudanden som hus, husvagnar 
och lägenheter? Hur tänker andra? 
I Alingsås har man samma situation men väljer att först arbete med egna 
boendelösningar och kommer i nästa skede mer organiserat gå ut till 
privatpersoner.  
 
Migrationsverket: Myndigheten kan ej ta emot dessa erbjudanden från 
privatpersoner.  

 
Fråga: Hur ska ansvaret för dessa boende ligga i kommunen? 
Här pågår ett arbete med att organisera detta i kommunerna. Ansvaret 
kommer i flera kommuner hanteras av en beredskapsorganisation där flera 
olika förvaltningar kommer att vara involverade. Behovet av planering är stort 
så att inte situationen från 2015 upprepas.  
 
Länsstyrelsen 
 
Daniel Uddling går igenom Länsstyrelsens nulägessituation, PPT bilder 
bifogas.  

Krisledningsorganisation på plats sedan 24 februari med fokus att samordna 
länets aktörer. Arbetsgrupp Migration är på plats sedan 4 mars. Nationellt 
samordningskansli på plats i Stockholm sedan förra veckan. Länsstyrelsen 
använder sina ordinarie samverkansstrukturer i största möjliga mån för att få 
ut samlad information till kommuner och civilsamhälle. Länsstyrelsen har fått 
uppdrag från staten att inventera tillfälliga boendeplatser i länets kommuner. 

I pågående utlysning av statsbidrag inom ramen för §§ 37, 37 a och tidiga 
insatser (TIA) inkluderas även personer som nu omfattas av massflykts-
direktivet. Ansökan ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 31 mars 2022. 
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4. Vad är på gång inom våra prioriterade områden: 
- Statens Servicecenter. Utifrån begränsad tid så beslutas att GR skickar ut 

bildspelet från Statens Servicecenter. 
- AMIF ansökan, Susanne Hammarström, VGR 

 
AMIF integrationsprojekt 
Utlysning 24 mars med projektstart kanske först januari 2023. Ungefärlig sökt 
finansiering 100 mkr + 25 mkr medfinansiering. Förändringar från EU håll pga 
Ukraina?  
 
Målgrupp: tredjelandsmedborgare (TLM) och de som kommer i kontakt med 
TLM.  
 
Tilltänkta parter i projektet 

• VGR Folkhögskoleförvaltning projektägare 
• Horisontellt perspektiv egenmakt: Kvinnofolkhögskolan och Support 

Group Network håller ihop 
• Horisontellt perspektiv hälsoliteracitet: VGR hälso-och sjukvård håller 

ihop 
• Föräldrastöd: Sensus håller ihop 
• All in: genomförs i 7 kommuner i Boråsregionen, tillsammans med 2 3 

folkhögskolor och Sjuhärads kommunalförbund 
• Förberedande jobbspår: genomförs i fem kommuner i GR (Lerum, 

Partille, Mölndal, Kungsbacka, Härryda), 7 folkhögskolor 
• Kombinationsutbildningar: samordnas av Skaraborgs 

kommunalförbund och genomförs i 7 kommuner (Skövde, Tibro, 
Falköping, Lidköping, Trollhättan, Vänersborg, Strömstad). Röda 
Korset och Dalslands folkhögskola 

 
- Göteborgs Stad delar med nätverket 
Helena Trellar, Göteborgs Stad berättar att kommunen har skapat en rutin 
för handläggning av ansökan om möbelutrustning och under nästkommande 
vecka kommer rutinen spridas ut till nätverket. 
 
Vid nästa nätverksmöte den 10/6 kommer Fastighetskontoret, Göteborgs 
Stad dela med nätverket om sitt arbete med Bo-skolan för nyanlända. 

 
 
 

Antecknat av: 
Natalja Lipovskaja Nilsson, GR 
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