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MÖTESANTECKNING, 17 NOVEMBER 2017 

Dialogmöte med representanter från riksdagen och 

tjänstepersoner från skånska kommuner om 

arbetsmarknadsfrågor, mottagande och etablering av 

nyanlända 
 

I november 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 

Jan-Åke Johansson, avdelningschef, Kommunförbundet Skåne 

Jenny Strand, integrationsstrateg, Kommunförbundet Skåne 

 

Fördjupad samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen – 

”Skånemodellen” 

BESKRIVNING OCH PROBLEMBILD 
Kommunförbundet Skåne och Arbetsförmedlingen Skåne har i uppdrag från de skånska 
riksdagspolitikerna att ta fram en ”Skånemodell” som leder till att Arbetsförmedlingens 
resurser utnyttjas mer effektivt. Ett regionalt utvecklingsarbete pågår och kommunerna 
deltar i arbetet genom det nätverk av arbetsmarknadsansvariga som Kommunförbundet 
Skåne samordnar – det så kallade AME-rådet. Som en del i arbetet har kommunerna 
respektive Arbetsförmedlingen listat ”buggar” ur respektive synvinkel.  
 

! En betydande faktor för att resurser inte utnyttjas förefaller vara bristande kunskap om 

vilka insatser och möjligheter som finns, hos såväl kommunpersonal samt 
Arbetsförmedlingens personal. På regional nivå planeras därför fler riktade 
informationsinsatser till personal inom både Arbetsförmedlingen och kommunerna.  
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! Strukturerna för samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna är ofta otydliga 

vilket leder till att ”fel” personer från respektive organisation möts i flera olika icke-
koordinerade mötesforum. På lokal nivå behöver samverkansstrukturerna tydliggöras.  
 
De många överenskommelser som finns (Dua unga och nyanlända, Lokala 
överenskommelser för nyanländas etablering och andra strategiska överenskommelser) 
skapar viss förvirring. På regional nivå finns en ambition att bygga vidare på SKL´s och 
Arbetsförmedlingens nationella ramöverenskommelse – för att regional nivå effektivare ska 
stödja den lokala samverkan. Samverkan på nationell, regional och lokal nivå behöver haka 
i varandra.  
 

! Riksdagsledamöterna efterfrågar konkreta exempel på vad som inte fungerar när det gäller 

samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen. Arbetsmarknads- och 
etableringsministern Ylva Johansson vill veta specifikt vad svårigheterna är, men konkreta 
exempel är svåra att få fram, kanske av rädsla för att hänga ut dem som man samarbetar 
med. Likväl behöver eventuella buggar bli kända för att kunna åtgärdas. Det är också 
viktigt med återkoppling på när det fungerar! 
 
Många nyanlända med hög utbildningsbakgrund väljer att ta första tillgängliga arbete, ofta 
långt under sin kompetensnivå. Tillfälliga uppehållstillstånd uppmuntrar till ett jobb snarare 
än rätt jobb, då egenförsörjning ger permanent uppehållstillstånd. Enligt kommuners 
erfarenhet säger nyanlända att de indirekt blir tvingade till de enklare jobben på grund av de 
tillfälliga uppehållstillstånden och regelverket kring familjeåterförening. Det är slöseri med 
kompetens. Det finns behov av att hitta finansieringsmodeller för att lyfta dessa personer 
till arbete enligt sina utbildningar. Hur vi kan göra detta är en fråga att gemensamt ta tag i. 
Jobben med låga kvalifikationer behöver vi till andra. 
 

? Varför lyckas inte snabbspåren i någon högre utsträckning? Är det för att gruppen inte 

vill gå lång utbildning utan i stället tar jobb de kan få snabbare? Det finns lyckade exempel 
på snabbspår. Framgångsfaktorn har varit att kommunen har haft en mycket aktiv roll i 
samverkan med Arbetsförmedlingen och privata aktörer. Ett exempel finns i Oskarshamn 
där Scania behövde tekniker, AF beställde snabbspår av Lernia och kommunen fixade 
bostäder och hämtade personerna direkt på förläggningen.  
 

! HR-funktionerna finns inte med i LÖK eller RÖK-sammanhang. HR behöver engageras 

mer i frågorna om nyanländas etablering och strategisk kompetensförsörjning. 
Kommunens roll som arbetsgivare behöver lyftas mer. I Kommunförbundet Skånes 
nätverk av HR-ansvariga pågår samtal om yrkeshögskola och validering. Regionalt pågår 
diskussion om att inrätta ett kompetensråd för offentliga arbetsgivare med HR-ansvariga.  
 
Ibland saknas det politiska trycket, till exempel när det gäller extratjänster. Politiken 
behöver vara tydlig med vad som ska levereras – till exempel att alla verksamheter i 
kommunen måste ha uppdrag att ta emot. Ibland handlar det om människosyn och 
värderingar som ligger till grund för att medarbetare och arbetsplatser inte anser sig vilja 
eller kunna öppna upp sina arbetsplatser. I sådana fall behöver arbete med attityder ske, i 
kombination med tydliga direktiv och förväntningar från ledningen. Helsingborg har 
arbetat utifrån ”Staden som samhällsbyggare” och i det sammanhanget har det gått ut 
direktiv om att alla förvaltningar ska erbjuda bland andra nyanlända praktik och anställning. 
Bonusen kopplad till extratjänster har gjort att fler kommuner kommit igång med 
extratjänsterna. Men vad händer efter extratjänsterna? Hur använder kommunerna 
extratjänsterna i den strategiska kompetensförsörjningen? 
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! Det är viktigt att kommunerna är aktiva och strategiska under de två åren som 

extratjänsterna varar. Extratjänsterna behöver kompletteras med studier för dem som man 
snabbt ser är lämpliga för yrket – så att de blir anställningsbara efter extratjänsten. 
Kommuner behöver ta ansvar för att tänka strategiskt kring kompetensförsörjningen i 
förhållande till extratjänsterna.  
 
Open College Network (OCN) är en metod/modell för validering och kvalitetssäkring 
av lärande och kompetenser. Metoden bygger på att man dokumenterar lärandet samtidigt 
som individen är på en arbetsplats. Kartläggningen och dokumentationen sker enligt en 
modell som är accepterad i andra sammanhang och därmed leder till att individen får sin 
kompetens kartlagd och dokumenterad i ett dokument som sedan är giltigt i andra 
sammanhang. Arbete med OCN pågår eller är på gång i nordvästra och nordöstra Skåne. 
Det finns utvecklingspotential i att metoden används i hela Skåne och kan vara ett redskap 
inom yrkesvux, extratjänster mm. 
 
Familjen Helsingborg håller tillsammans med Arbetsförmedlingen på att arbeta fram en 
gemensam prognosmodell och omvärldsbevakning för bättre planeringsförutsättningar när 
det gäller mottagande av nyanlända1. Därtill har en delregional styrgrupp tillsatts och en 
gemensam handlingsplan tagits fram för verksamhetsområdena migration/integration, 
vuxenutbildning och arbetsmarknad. Gemensam behovsbild och planering möjliggör 
effektivare insatser. 
  
Inför att den nya etableringslagstiftningen träder i kraft finns hos kommuner en oro över 
vilket handlingsutrymme man har i att erbjuda insatser till nyanlända. Särskilt när det gäller 
utbildningsplikten och vad den kommer innebära i praktiken. Till exempel om kommuner 
kan erbjuda kombinationer inom ramen för utbildningsplikten (exempelvis 
svenskundervisning och praktik). Några kommuner känner oro för att kommunerna och 
Arbetsförmedlingen ska ha olika uppfattningar om vilka insatser som kan rymmas inom 
utbildningsplikten. Etableringsreformen har ännu inte hittat effektiva arbetsformer och 
kommunens roll i etableringen behöver förtydligas.  
 

! Det finns fortfarande risk att kommuner tar ett steg tillbaka under etableringstiden med 

hänvisning att etableringsinsatserna är Arbetsförmedlingens ansvar. Men tvärtom är 
kommunens medverkan i etableringsinsatserna avgörande för resultatet och det är därför 
viktigt att kommunerna använder etableringstiden rätt. När det gäller samverkan mellan 
kommunerna och Arbetsförmedlingen finns utrymme för förbättring. Riksdagsledamöterna 
säger att hårt och intensivt gemensamt arbete behövs. Arbetsförmedlingen har kritiserats 
för att förnyelsearbetet inom organisationen inte har genomförts tillräckligt snabbt och 
effektivt. Det finns majoritet i riksdagen för att lägga ner Arbetsförmedlingen, men man vill 
inte göra det nu. Arbetsförmedlingen har ett tydligt uttalat uppdrag att samverka mer och 
bättre med kommunerna – och utveckling i den riktningen pågår.  
  
 
 

                                                 
1 Familjen Helsingborgs styrgrupp sköt i december fram beslutet om en gemensam prognosmodell till mars 
2018. Styrgruppen fattade i stället beslut om två andra grupper som startar gemensamt med 
Arbetsförmedlingen; en arbetsgrupp angående yrkesutbildningar och en arbetsgrupp om digitalisering. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Validering
https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4rande
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kompetens
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DIALOG 

Återkoppling angående Skånes kommuners sammanställning av 

systemfel i mottagande och etablering av nyanlända 

BESKRIVNING OCH PROBLEMBILD 
Skånes kommuner identifierade under våren 2017 systemfel som påverkar nyanlända 
individer och kommunernas arbete med etablering och integration. Systemfelen rör sig 
inom områdena bosättning, ekonomi, ensamkommande barn och unga, samt övrigt. 
Systemfelen delgavs riksdagsledamöterna vid det förra dialogmötet i juni 2017. Systemfelen 
har även delgivits mottagandeutredningen, SKL, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och 
Länsstyrelsen. Som den del av dialogmötet ger riksdagsledamöterna återkoppling på 
systemfelen. 

DIALOG 
Riksdagsledamöterna har diskuterat Skånes kommuners sammanställning av systemfel med 
mottagandeutredningen. I diskussionen har konstaterats att det tidigare och större ansvar 
för mottagande av asylsökande som mottagandeutredningen kommer att föreslå, kommer 
att lösa flera av problemställningarna i systemfelen. Stora delar av bosättningsprocessen 
ingår i utredningens uppdrag. Den 1 jan 2017 tog Migrationsverket över bosättningen från 
Arbetsförmedlingen vilket sannolikt innebar en del barnsjukdomar när det gäller 
bosättningsprocessen och information - vilket bör vara bättre nu.  
 

! Samarbetet med Migrationsverket om bosättning bör nu ha förbättrats och kontakterna 

mellan Migrationsverket och kommunerna ha satt sig bättre. Om så fortfarande inte är 
fallet bör detta följas upp igen – vilket kommunerna i så fall behöver återkomma om.  
 
För närvarande pågår utvecklingsarbete för att digitalt kunna meddela sekretessbelagd 
information för bättre bosättningsunderlag - detta ingår i mottagandeutredningen att titta 
på.  
 
Angående EBO som styr anvisningar av ABO, så har mottagandeutredningen förslag på 
hur man ska lösa ut EBO och att vissa kommuner ska kunna begränsa självbosättning. Ett 
flexibelt system är önskvärt då en del kommuner vill ha EBO och andra inte. När det gäller 
ekonomi kommer mottagandeutredningen ha en del förslag som tar bort glappet.  
 
Utredningen tittar även på de statliga ersättningarna till kommunerna. Anledningen till att 
utbetalningarna dröjer ingår inte i utredningens uppdrag. Aktuella uppgifter säger att det 
stora mertalet (mer än 60 %) av pengarna ska vara utbetalda. Detta ifrågasätter dock 
kommunerna2. Därtill finns oklarheter om en del av kommunernas ansökningar och det 
kan bli avslag på vissa kostnader som kommuner har återsökt om.  
 

! Kommuner behöver personalresurser för att arbeta med ansökningarna av statsbidrag – 

och behöver därför statsbidrag för att kunna återsöka pengar. En kommun har anställt en 
extra resurs som finansierats via de extra statsbidragen och har därför koll på alla bidrag nu. 

                                                 
2 Beslutet från Migrationsverket om utbetalning av 60 % kom i december 2017. 
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Systemet är komplicerat. Den aktuella kommunen har en fordran på Migrationsverket om 
100 miljoner. Det sista ärendet från 2014 är nyligen handlagt. 
 
Mottagandeutredningens uppdrag är att ta fram förslag på ett sammanhållet system för 
mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända. Ytterligare flera av de utpekade 
systemfelen berörs av utredningens arbete: kortare utbetalningsperioder, bättre koll på 
utbetalning av ersättningar, långa väntetider efter uppehållstillstånd och kontroll på 
adressen så att man godkänner adressen innan utflytt. Begränsning av föräldrapenningen 
har redan genomförts för att förbättra kvinnors etablering och förutsättningar på 
arbetsmarknaden. Regeringen satsar särskilt under 2018 på utrikes födda kvinnors 
etablering. Kommunförbundet Skåne anordnar ett informations- och inspirationstillfälle i 
februari 2018. Anmälan via Kommunförbundet Skånes hemsida. 
  
Riksdagsledamöterna har haft stor användning av Skånes kommuners sammanställning av 
systemfel. Utöver att dessa har diskuterats med mottagandeutredningen så har de hanterats 
i Migrationsverkets insynsråd, internt i departementen, i träffar med ministrarna och i 
möten med myndighetsansvariga.  
  

FORTSATT ARBETE 
Både riksdagsledamöterna, kommunrepresentanter och Kommunförbundet Skåne ser stort 
värde av fortsatta dialogmöten. För riksdagsledamöternas del ger informationen från 
Skånes kommuner en styrka och rörelse i diskussioner och möten på departementen, med 
statssekreterare och i dialoger med samverkansparter.  
 

• Återkoppling till Skånes kommuner om dialogens genomförande och responsen på 
sammanställningen av systemfelen. Kommunerna och KFSK 

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

• Kommunförbundet Skåne bjuder in till nytt dialogmöte under våren 2018. KFSK 


