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Vi vill alla bidra till ett inkluderande mottagande av nyanlända i Skåne. Den här program-
förklaringen för den regionala överenskommelsen (RÖK) beskriver vår viljeinriktning. 
Vi är utsedda representanter för samverkande organisationer i överenskommelsen.
Vi verkar för ett #Skånetillsammans



et övergripande syftet med Regionala överenskommelsen (RÖK) är 
att underlätta en snabb och effektiv etablering för asylsökande 
och nyanlända personer. Fokus ligger på att genom samverkan 
skapa de bästa förutsättningarna för en lyckad integration. 
Arbetet interagerar med flera andra processer, strategier och 
samverkansplattformar som inte är överordnade varandra utan 

har som syfte att aktivt bidra till att stärka varandra. 
 

Överenskommelsen tar sin utgångspunkt i den nationella integrationspoliti-
ken, liksom i de visioner, mål, strategier och prioriteringar som anges i Skånes 
Regionala utvecklingsstrategi (RUS) Det öppna Skåne 2030. Det innebär bland 
annat att nyanländas kompetens ska tas tillvara för att främja Skånes tillväxt 
och välfärdsutveckling och att den mångfald som nyanlända representerar 
ska bejakas för att på så sätt öka Skånes internationella kontakter, tillväxt och 
globala attraktivitet. Det är också viktigt att utveckla stödjande miljöer och 
möjlighet till delaktighet för nyanlända, något som skapas tillsammans med 
bland annat idéburen sektor. 

En central del i RÖK-arbetet är att utifrån ett helhetsperspektiv ta fram en 
gemensam bild av de möjligheter och utmaningar som ett mottagande av 
nyanlända innebär. RÖK ska:

 Främja samordning mellan strategier och samverkansplattformar.
 Utveckla tvärsektoriell samverkan mellan nationella, regionala och  

    lokala aktörer.
 Identifiera utvecklingsbehov.
 Tydliggöra ansvars- och rollfördelning. 
 Vid behov ta initiativ till systemförändringar. 

Nyanlända i det  
öppna Skåne



Målgrupp
Målgrupp och fokus för RÖK är nyanlända och asylsökande. Detta utesluter 
emellertid inte att andra målgrupper, som har likartade behov, tar del av de 
insatser som RÖK initierar. 

Med nyanlända avser vi personer som fått uppehållstillstånd av olika flyk-
tingskäl, som är skyddsbehövande och som befinner sig i en etableringspro-
cess, samt deras anhöriga.

Med asylsökande menar vi personer som sökt asyl och väntar på besked 
samt ensamkommande barn och unga utan vårdnadshavare.



1. Bostäder och bosättning
Det ojämna mottagandet av nyanlända mellan kommunerna och bostads-
bristen, i Skånes kommuner, är en utmaning. Att ha en bostad är en grund-
läggande förutsättning för att den enskilde ska kunna etablera sig i det 
svenska samhället. Bostadsfrågan berör flera aktörer. Migrationsverket svarar 
för olika boendeformer för asylsökande utom för ensamkommande barn 
som är kommunernas ansvar. Arbetsförmedlingen och Migrationsverket 
anvisar nyanlända till kommunerna som har ett bostadsförsörjningsansvar. 
Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne har olika 
uppdrag för att stödja kommunerna och lyfta det regionala perspektivet.  
Skånskt Bostadsnätverk är en viktig plattform för RÖK.

2. Arbete och kompetensförsörjning
Stora delar av Skåne har på grund av demografiska faktorer ett växande ar-
betskraftsbehov. Nyanlända utgör här en viktig resurs. En viktig förutsättning 
är att nyanlända rustas för den svenska arbetsmarknaden genom effektiv 
validering och utbildningsinsatser. En annan är att arbetsgivare öppnar upp 
för nyanlända genom att erbjuda anställning eller praktik, att matchningen 
mellan arbetskraftsbehov och arbetssökande fungerar. Att skapa mötesplat-
ser mellan näringslivsrepresentanter och nyanlända är ett utvecklingsområde 
för RÖK. Region Skåne, som ansvarar för tillväxt- och infrastrukturfrågor, är 
en viktig aktör, liksom Arbetsförmedlingen, lärosätena, kommunerna, Kom-
munförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne. 

Prioriterade  
områden för  
RÖK 2016-2019 



3. Hälsofrämjande insatser
Migrationsprocessen innebär ofta stora påfrestningar som påverkar asylsö-
kandes och nyanländas hälsa och etablering. Detta är utgångspunkten för 
många av de utvecklingsinsatser som sker inom ramen för utvecklingsplatt-
formen Partnerskap Skåne där MILSA (Stödplattform för migration och häl-
sa), SHK (Samhälls- och Hälsokommunikation) och NAD (Nätverk - Aktivitet 
- Delaktighet) utgör nyckelverksamheterna.

4. Stödja det lokala samarbetet
Kommunerna har en huvudroll i mottagandet av asylsökande och nyanlända 
flyktingar. Alla vistas i en kommun. Till kommunens ansvar hör bland annat 
att ordna bostäder, skolgång för barn och unga, samhällorientering, SFI-un-
dervisning och annan vuxenutbildning samt olika former av samhällsservice 
som fritidshem, förskola och pedagogisk omsorg samt kultur- och fritidsin-
satser. Ett huvudsyfte för RÖK är att på olika sätt stödja kommunernas arbete. 
Länsstyrelsen Skåne har ett särskilt uppdrag att stödja kommunerna och 
samverkan mellan kommunerna. Partnerskap Skåne har sedan 2008, baserat 
på behov i kommunerna, svarat för utveckling av olika former av metodstöd. 
Centrala aktörer har tagit fram ett metodstöd för lokala överenskommelser, 
så kallade LÖK:ar. 

5. Utveckla samverkan med idéburen sektor
Idéburen sektor spelar en viktig roll för nyanländas möjligheter att etablera 
sig och känna sig delaktiga i samhället men också för att erbjuda asylsökan-
de meningsfulla aktiviteter i väntan på att asylansökan ska avgöras. Idéburen 
sektor erbjuder hälsofrämjande arenor, möjligheter till praktik, arbete och ett 
nätverk som gynnar nyanländas etablering. Genom den nära samverkan mel-
lan Partnerskap Skåne och Överenskommelsen Skåne (ÖS) har det skapats 
goda förutsättningar för RÖK-initiativ som handlar om att utveckla samver-
kan mellan offentlig och idéburen sektor. 



Utgångspunkter 
En viktig utgångspunkt för arbetet i RÖK är målgruppens behov och att alla 
samverkande aktörers kompetens behövs. Kännetecken för arbetet med RÖK 
är att det: 

 Bygger på samsyn och ansvarstagande mellan samverkansparterna.
 Ser möjligheter utifrån aktörernas mångfald och kompetenser.
 Innovativt förhållningssätt när det gäller att ta tillvara allas förmågor  

   och kompetens.
 Värnar individens rättigheter och möjlighet till självbestämmande och  

   egenansvar. 
 Uppmärksammar och tar hänsyn till barns och ungas behov.
 Belyser och beaktar mäns och kvinnors villkor.
 Främjar en god hälsoutveckling.

Samverkansstruktur
Många av de samverkans- och utvecklingsbehov som identifieras i RÖK rea-
liseras genom Partnerskap Skåne – en utvecklingsplattform och stödstruktur 
som är knuten till RÖK och organiserad runt fem regionala knutpunkter. An-
dra viktiga plattformar är Kompetenssamverkan Skåne (KoSS) och Överens-
kommelsen Skåne (ÖS). Vi samarbetar också med Bostadsnätverket Skåne. 



Organisation och ansvarsområden
De regionala parterna i RÖK är Länsstyrelsen Skåne (ordförande), Migrations-
verket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Kommunför-
bundet Skåne, Lärosäten syd, idéburen sektor representerad av Nätverket 
Idéburen sektor Skåne samt kommunrepresentanter från ”Skånes fyra hörn” 
(nordost, nordväst, sydost, sydväst). RÖK har organiserat sin samverkan ge-
nom en strategisk samverkansgrupp på högsta chefsnivå. Den leder det stra-
tegiska arbetet med stöd av en beredningsgrupp bestående av mellanchefer 
och handläggare från respektive organisation. 

REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI (RUS)

Strategisk samverkansgrupp 
och Beredningsgrupp

Arbetsförmedlingen, kommun, hälsa & sjukvård, 
idéburna organisationer, Migrationsverket, För-

säkringskassan, Länsstyrelsen Skåne

SAMVERKAN  
IDÉBUREN SEKTOR 

SKÅNE (ÖS)

KOMPETENS
SAMVERKAN 
SKÅNE (KOSS)

RÖK

LÖK

PARTNERSKAP SKÅNE



Ansvarsområdena för de olika grupperingarna är:

Strategiska samverkansgruppen 
 Tar principbeslut om inriktning för RÖK-arbetet.
 Ger uppdrag till beredningsgruppen.
 Beslutar om resurser.
 Följer upp.
 Kommunicerar.

Beredningsgruppen 
 Tar fram lägesbeskrivningar, identifierar och synliggör systembrister     

    och utvecklingsbehov.
 Ger uppdrag till arbetsgrupper.
 Lyfter in frågor i relevanta forum. 
 Svarar för information och dialog nationellt, regionalt, lokalt och inom  

    och mellan myndigheter.

Arbetsformer och uppföljning
Överenskommelsen följs upp löpande och bedömning av hur arbetet funge-
rat görs årligen av den Strategiska samverkansgruppen. Länsstyrelsen Skåne 
ansvarar för ordförande- och sekreterarskap och sammankallar till regel-
bundna möten. Deltagande samverkansparter anmäler ärenden till Länssty-
relsen som upprättar förslag till dagordning. 

Representanterna i RÖK förväntas ha mandat att representera sin myndighet 
eller organisation. Detta gäller särskilt strategiska samverkansgruppen som 
beslutar om inriktning för RÖK-arbetet samt om resurser. Vidare förväntas 
representanterna ta ansvar för att sprida information om RÖK samt förankra 
strategier och handlingsplaner kopplade till RÖK i sin myndighet eller orga-
nisation.



Finansiering
Arbetet i RÖK finansieras gemensamt av parterna. Möjligheten att söka 
medel för utvecklingsarbete från exempelvis strukturfonder och från Lands-
bygdsprogrammet ska utnyttjas.

Kommunikation
En kommunikationsplan tas fram årligen. 

Minnesanteckningar från möten läggs ut på Länsstyrelsen Skånes hemsida.

Fakta 

Etablering som begrepp
Med etablering avser vi den period då den enskilde kan behöva särskilda 
insatser och stöd kopplat till att hen är nyanländ i Sverige. 
 
Samverkansparter och mandat
Nuvarande aktörer i RÖK har nyckelfunktioner i etableringsprocessen.

Vid behov kan andra myndigheter och aktörer bjudas in eller adjungeras till 
RÖK. Vidare kan RÖK utse arbetsgrupper med aktörer som arbetar med en 
särskild frågeställning under en viss tid. 

Malmö högskola representerar i RÖK Lärosäten Syd, där ingår Malmö hög-
skola, Lunds universitet, Högskolan Kristianstad, Sveriges lantbruksuniversitet 
Alnarp, Högskolan i Halmstad, Blekinge Tekniska Högskola.





Lärosäten Syd


