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MÖTESANTECKNING, 19 JUNI 2017 

Dialogmöte med representanter från riksdagen och 

tjänstepersoner från skånska kommuner om systemfel i 

mottagande och etablering av nyanlända 
 

I juni 2017 träffade representanter från Sveriges riksdag tjänstepersoner från 

skånska kommuner hos Kommunförbundet Skåne i Lund. Mötet är en del i den 

pågående dialogen mellan skånska riksdagsledamöter och Kommunförbundet 

Skåne.  

 

Närvarande 

Annelie Karlsson, riksdagsledamot samt ledamot i arbetsmarknadsutskottet 

Kerstin Nilsson, riksdagsledamot samt ledamot i socialförsäkringsutskottet 

Annika Karlsson, enhetschef strategisk integration, Hässleholms kommun 

Nadine Khalil, strategisk utvecklare migration, Helsingborgs stad 

Sandra Lundberg, utvecklingssekreterare, Malmö stad 

Jan-Åke Johansson, avdelningschef, Kommunförbundet Skåne 

Jenny Strand, integrationsstrateg, Kommunförbundet Skåne 

 

Systemfel mottagande och etablering av nyanlända 

BESKRIVNING OCH PROBLEMBILD 
Skånes kommuner har identifierat systemfel som påverkar nyanlända individer och 
kommunernas arbete med etablering och integration. Ständiga förändringar av lagar och 
regelverk med avsaknad av helhetssyn och tillräcklig konsekvensanalys, påverkar både 
enskilda nyanlända individer och kommuner, likväl som samhället i stort. För den enskilde 
kan systemfelen bland annat innebära en vardag i förstärkt utanförskap med 
levnadsstandard långt under riksnormen för ekonomiskt bistånd. För kommuner innebär 
”buggarna” i systemet, förutom ökade kostnader, ett ständigt hanterande av komplicerade 
situationer som riskerar att ta fokus från de frågor som är viktiga för en god etablering av 
nyanlända.  
 
SKL´s Agenda för integration pekar ut förslag till förbättringar av asylmottagande och 
nyanländas etablering. Bland annat föreslås att etableringsersättningen bättre än idag måste 
säkerställa att nyanlända har försörjning under etableringen. Därtill behöver glappet 
åtgärdas, det vill säga den period med behov av ekonomiskt bistånd som uppkommer vid 
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övergång från dagbidrag som asylsökande, till etableringsersättning i samband med 
uppehållstillstånd. Möjligheten till etableringsersättning och insatser måste därutöver vid 
behov kunna vara längre än dagens två år.  

Skånes kommuner har identifierat exempel på ytterligare fel i systemet. Exemplen rör sig 
inom områdena bosättning, ekonomi, ensamkommande barn och unga, samt övrigt. 
Sammanställningen av dessa systemfel är framtagen av tjänstepersoner i Skånes kommuner 
med hjälp av Kommunförbundet Skåne och utgör underlag för det aktuella dialogmötet (se 
bilaga). 

DIALOG 
Kommunerna upplever att processen med anvisning av nyanlända från Migrationsverket 
överlag fungerar otillfredsställande. Kommunerna saknar tillräcklig och fullständig 
information i bosättningsunderlagen, vilket gör kommunens arbete svårplanerat och leder 
till merarbete och fel beslut. De nyanlända kommer i kläm då de på grund av bristfällig 
information anvisas till olämpliga bostäder. Upplevelsen är att Migrationsverket inte verkar 
förstå att kommuner behöver fler detaljer för att kunna planera ett bra mottagande.  

! Kommunerna får intryck av att Migrationsverkets interna system inte sammankopplar 

individer i samma familj med varandra, vilket kan leda till att medlemmar i samma familj 
anvisas till olika kommuner. Det är även oroväckande att Migrationsverket låter 
socialtjänstplacerade barn flytta med ett anvisat hushåll, utan att den mottagande 
kommunen informerats om detta i bosättningsunderlaget.  

Överlag finns det en frustration hos kommunerna över att fler personer än de som formellt 
anvisas till kommunen ofta flyttar med den anvisade personen/familjen. Det kan röra sig 
om asylsökande anhöriga. För kommunerna innebär det att man ofta måste ordna med 
boende för fler personer än det antal individer som man tilldelats som kommuntal. Ebo-
lagstiftningen gör att den jämnare fördelning som man önskade uppnå genom 
bosättningslagen, inte blir verklighet. Den trångboddhet som uppstår när det anländer fler 
personer till kommunen än vad kommunen enligt informationen i bosättningsunderlaget 
hade planerat för, leder till frustration, psykiskt lidande och social oro. Även ebo-
lagstiftningen leder till trångboddhet när nyanlända bosätter sig hos släkt och bekanta. 
Migrationsverkets rättvisesystem kring turordning i asylprocessen, ställer till det i 
kommunerna när samtliga familjemedlemmar inte får sina beslut om uppehållstillstånd 
samtidigt. Det ställer också till det för de nyanlända individerna ekonomiskt, då 
familjemedlemmar som saknar uppehållstillstånd inte har rätt till ekonomiskt bistånd eller 
socialförsäkringsförmåner. Asylsökande familjemedlemmar i hushållet kan också påverka 
den nyanländes rätt till socialförsäkringsförmåner. Följden bli svår ekonomisk utsatthet. 

! Ebo-lagstiftningen krockar med avsikten med bosättningslagen. Det finns ingen majoritet 

i riksdagen just nu för att ändra ebo-lagstiftningen. Mottagandeutredningen som ska 
redovisas i oktober 2017, ser bland annat över ebo-lagstiftningen.  

? Hur strikta kan/ska kommunen vara när kommunen tillhandahåller bostäder till 

anvisade? Det finns exempel på kommuner som villkorar hyreskontrakten med max antal 
personer som får bo i den, för att undvika att fler än de anvisade bor i lägenheten. Om 
antalet överskrids, sägs hyresgästen upp.  

Kommunerna upplever svårighet i samverkan med Migrationsverket. Bosättningsenheten 
är centraliserad, vilket gör det mer svårarbetat då handläggarna på Migrationsverket inte har 
kännedom om lokala förhållanden. Flera kommuner upplever att det är svårt att få till en 
dialog med bosättningsenheten och hitta flexibla lösningar vid särskilda behov/situationer. 
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Migrationsverket hänvisar alla frågesättningar via den regionala experten, på 
Migrationsverket i Malmö, vilket kommunerna upplever som otillräckligt. Några 
kommuner har personliga kopplingar till tjänstepersoner på Migrationsverket, och kan via 
dessa kontakter få bättre information och samverkan. Arbetsförmedlingen har i sitt nya 
uppdrag med kartläggning av asylsökande (JobSkills), behövt komma i kontakt med 
asylsökande och har då vänt sig till Migrationsverket för att få adressuppgifter. Detta har 
inte varit möjligt på grund av sekretess. Arbetsförmedlingen har då bett Migrationsverket 
att skicka ut information, men Migrationsverket har sagt nej till detta. Kommunerna har 
här kunnat stötta Arbetsförmedlingen då kommunens tjänstepersoner har kunskap om i 
vilka bostadsområden asylsökande främst bor, men det gynnar inte de asylsökande att 
andra myndigheter inte kan skicka ut information direkt till dem.  

Hänvisning till sekretess leder i många fall till att samarbete med Migrationsverket kring 
bosättningsprocessen omöjliggörs. Här ser kommunerna att sekretessen hanteras olika av 
olika tjänstepersoner på Migrationsverket. Ibland lämnar Migrationsverket ut uppgifter och 
ibland inte.  

! Kommunerna efterlyser en tydlig praxis för sekretess inom Migrationsverket och att den 

ska vara känd för kommunerna, så att kommunerna vet vilken information de kan få del av.  

Kommunerna för fram att trångboddheten och att problematik på bostadsmarknaden ökar. 
Aktörer på bostadsmarknaden är kreativa och använder lokaler som inte är godkända som 
bostäder för att erbjuda nyanlända boende. Det kan röra sig om tidigare vårdboende eller 
privatägda lokaler av olika karaktär. Gemensamt för dessa är att byggloven inte medger att 
de nyttjas som bostad och inte uppfyller gällande brandkrav. Det har förekommit bränder. 
Kommunerna försöker agera för att förhindra att nyanlända bor i dessa lokaler, men 
samtidigt är det svårt att hantera den hemlöshet som uppstår om/när anläggningar stänger. 

! En konsekvens av att nyanlända folkbokför sig i fastigheter och lokaler som inte är 

godkända som bostäder är att bostadsbristen blir osynlig i statistiken. 

Den nya lagstiftningen om etableringen innebär att etableringsinsatser från och med den 1 
januari blir ett arbetsmarknadspolitiskt program. Riksdagsledamöterna menar att den nya 
lagstiftningen är viktig för att inte öka motsättningarna i samhället. De nyanlända ska lyda 
under samma regler, skyldigheter och rättigheter som alla andra invånare. 
Arbetsförmedlingen får möjlighet att ställa krav på deltagande i etableringsinsatser.  

! Kommunerna uttrycker en oro för vad som händer när nyanlända skrivs ut ur 

etableringen och att det kommer att leda till ökade kostnader för försörjningsstöd.  

Därtill kommer Arbetsförmedlingens strategiskifte mot anvisning till studier. 
Riksdagsledamöterna lyfter fram vikten av den kommunala vuxenutbildningen och att 
vuxenutbildningen behöver kunna tillgodose utbildningsbehov hos personer som inte har 
någon tidigare utbildning alls. Det pågår på nationell nivå samtal om ökad statlig 
finansiering av utbildningar för att staten ska ta ett större ekonomiskt ansvar för 
vuxenutbildningen. Alla nyanlända kan inte klara gymnasieutbildning och då ska det gå att 
bygga på utbildningar som staten finansierar.  

! Utifrån DUA nyanlända har kommuner fört dialog om att agera gemensamt, men stött på 

problem då ingen vet hur det går att lösa finansieringen. Krångliga regelverk ställer till det. 
Kommunerna efterfrågar direktiv från nationell nivå när det gäller finansieringslösningar. 
Dessa bör också beskrivas på DUA delegationens hemsida. 

Kommunerna beskriver problem med avsaknad av individfokus i Arbetsförmedlingens 
etableringsinsatser. Det handlar specifikt om när SFI-utbildning hastigt avbryts för att 
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individen anvisas till andra insatser. Kommunerna ser att individens språkinlärning hämmas 
av den bristande kontinuiteten i utbildningen, vilket inte minst drabbar personer med kort 
utbildningsbakgrund. Riksdagsledamöterna berättar att det inom Arbetsförmedlingen pågår 
en utvecklingsprocess från tidigare detaljstyrning mot större flexibilitet och tydligare 
individfokus i Arbetsförmedlingens insatser. Det finns därtill ett pågående 
utvecklingsarbete på regional nivå i Skåne för att fördjupa samverkan mellan 
Arbetsförmedlingen och kommunerna. Målsättningen är att hitta samverkansformer som 
utgår från en gemensam behovsbild, formulerar gemensamma målsättningar och möjliggör 
gemensam resursplanering.  

! Det är viktigt att kommunerna skapar möjligheter att agera utifrån sin viktiga roll i 

etableringen. Kommunen behöver vara en mycket aktiv part och samverka med bland 
andra Arbetsförmedlingen. Kommuner behöver, efter etableringsreformen, stöd att förstå 
vad kommunens roll i etableringen är.  

! En del buggar i systemet beror inte på felaktiga eller bristfälliga regelverk utan handlar 

snarare om synsätt, attityder och/eller bristande kunskap. I samverkan blir det mycket 
lättare att reda ut utmaningarna. Alla parter behöver våga verka i de organisatoriska 
”mellanrummen”. Vi har en gemensam utmaning att hantera tillsammans.  

! Skånemodellen är ett regionalt utvecklingsarbete med avsikt att fördjupa samverkan 

mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen, för ett effektivt resursutnyttjande. Olika 
utvecklingsprocesser pågår lokalt i fyra skånska kommuner och regionalt kring att hitta 
former och metoder för att skapa gemensamma behovsbilder, formulera gemensamma 
målsättningar och möjliggöra gemensam resursplanering. Under hösten 2017 kommer 
kommuner och Arbetsförmedlingen att bjudas in till spridningsdialoger om Skånemodellen 
samt dialog och workshop för att identifiera regionala DUA-spår inom DUA nyanlända. 

! Riksdagsledamöterna ser ett stort värde i direktdialog med kommunernas tjänstepersoner 

på detta sätt och vill fortsätta träffas. Kommunrepresentanterna håller med. 
Riksdagsledamöterna uppmanar kommunerna att fortsätta dela med sig av exempel och 
erfarenheter från verkligheten i kommunerna. Hörnrepresentanterna och 
Kommunförbundet Skåne kan vara kanalen mellan lokal och nationell nivå. Det är av vikt 
att kommunerna får återkoppling på hur riksdagsledamöterna i sitt arbete har kunnat 
använda sig av den information som kommunerna har delat. Detta är en viktig punkt på 
kommande dialogmöten. Riksdagsledamöterna uttrycker att de direkt ser att de kan 
använda sig av den information och de exempel som delats idag, i sitt utskottsarbete och i 
samtal med samverkansparter. De ser även stort värde av Kommunförbundet Skåne som 
enande röst för kommunerna vilket i sin tur ger styrka till de skånska riksdagsledamöternas 
arbete. 
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FORTSATT ARBETE 

• Delge ansvarig utredare för mottagandeutredningen sammanställningen av 

systemfel. KFSK 

• Delge SKL, Länsstyrelsen, Migrationsverket samt Arbetsförmedlingen 

sammanställningen av systemfel. KFSK 

• Ytterligare spridning av sammanställningen i relevanta sammanhang. 

Riksdagsledamöterna 

• Löpande kommunikation från kommunerna och Kommunförbundet Skåne till 
riksdagspolitikerna med förslag och idéer. Kommunerna och KFSK 

• Återkoppling till alla skånska kommuner om dialogens genomförande och 
sammanställningen av systemfelen. Kommunerna och KFSK 

• Kommunförbundet Skåne bjuder in till nytt dialogmöte under hösten 2017. KFSK 


