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1. Välkomna! 
Jenny Strand inleder och hälsar alla välkomna. Dagens möte är en ”nystart” sen förra mandatperioden. 
Dialogmötena startade 2017 utifrån att kommunerna hade identifierat systemfel avseende nyanländas 
etablering. Det visade sig mycket värdefullt att få sitta ner tillsammans – skånska riksdagsledamöter och 
kommunrepresentanter – och utbyta information mellan lokal och nationell nivå. För 
kommunrepresentanterna blev mötet en möjlighet att lyfta frågor och exempel från den skånska 
verkligheten direkt till nationell nivå, likväl som att få en större insyn i de resonemang som förs på 
nationell nivå. Riksdagsledamöterna såg ett stort värde i direktdialog med kommunernas tjänstepersoner 
och i Kommunförbundet Skåne som enande röst för kommunerna, vilket för dem gav styrka till de 
skånska riksdagsledamöternas arbete, i diskussioner och möten på departementen, med statssekreterare 
och i dialoger med nationella samverkansparter.  
 
Ambitionen med dagens möte, förutom dialog och att dela information om angelägna frågor som 
kommunerna har identifierat, är också att identifiera konkreta förslag som vi från Skåne kan ta vidare till 
nationell nivå för påtryckning och förändring. Det ligger helt i linje med Kommunförbundet Skånes 
styrelses vilja – att Kommunförbundet Skåne ska vara ett verktyg för nationell påverkan. Utkomsten av 
dagens möte har till exempel en direktkanal till Kommunförbundet Skånes styrelses möte med 
arbetsmarknadsministern och den skånska riksdagsbänken som äger rum i Stockholm i veckan. 

2.  Kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken 
Arbetsförmedlingens kraftigt reducerade budget och pågående reformering har skapat stora konsekvenser 
för de skånska kommunerna. Arbetet med arbetsmarknadsinsatser är just nu i ett vakuum. Kommunerna 
för fram att Arbetsförmedlingen inte fattar beslut om insatser med hänvisning till att man inte hinner. 
Handläggare på Arbetsförmedlingen beskriver att de har mellan 300–500 klienter. Således kan 
Arbetsförmedlingen inte formera något samarbete med kommunerna under innevarande år. Det innebär 
bland annat minskade intäkter för kommunerna där en direkt följd blir att kommunerna börjar att 
montera ner sina arbetsmarknadsenheter. Det innebär även att flera av de anställningar som har skapats 
genom Arbetsförmedlingens insatser inte förlängs och deltagare hänvisas till kommunens 
försörjningsstöd. 

Arbetsförmedlingen och kommunerna har byggt upp fungerande samverkansstrukturer som 
myndigheten nu meddelar att de inte kan prioritera. Ett exempel är ESF Sydsverige som i december 
öppnar utlysningar vilket erbjuder medel som kommunerna kan använda i arbetet med 
arbetsmarknadsinsatser. I många av utlysningarna är Arbetsförmedlingen en nödvändig part för 
kommunerna som medfinansiär. Arbetsförmedlingen har nu svarat kommuner i Skåne att de inte kan 
vara en part i kommande projekt då de inte vet vilket uppdrag de har 2021. Projektansökningar som har 
tagits fram lämnas nu inte in. Detta innebär stora risker i att medel till kommunerna uteblir. Finansiering 
som kommunerna hade kunnat använda för upprätthålla arbetet kring arbetsmarknadsinsatser under 
Arbetsförmedlingens reformperiod. 

Det är tydligt för kommunerna att det just nu sker en övervältring av kostnader från stat till kommun. 
Kommunerna vittnar även om oro över att Arbetsförmedlingen i reformeringsarbetet inte ser 
kommunernas roll i den utsträckning som behövs. 
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Under diskussionerna identifierar gruppen att det är viktigt att dela upp frågan i två, den mer akuta 
kortsiktiga problematiken och den långsiktiga. Den kortsiktiga problematiken innebär att det krävs 
lösningar som inte kräver lagändringar. Kommunerna saknar i dagsläget en motpart då det inte går att 
få tag på Arbetsförmedlingen och de samverkansstrukturer som tidigare var fungerande prioriteras 
ned av myndigheten. Trots att Regeringen hävdar att Arbetsförmedlingen under reformperioden har 
samma uppdrag som tidigare, är det tydligt för kommunerna att så inte är fallet. Sofia Damm från 
arbetsmarknadsutskottet beskriver att läget är mycket osäkert och belyser betydelsen av att uppvakta 
Arbetsmarknadsministern. I Skåne är 75% av de arbetssökande i utsatt ställning, en högre siffra än 
för riket. Denna målgrupp behöver stöd för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden, och påverkas 
särskilt av förändringarna hos myndigheten. 

Alla ställer sig positiva till Arbetsförmedlingens reformering, den långsiktiga delen av frågan. 
Däremot känner kommunerna en oro över att staten inte ser kommunernas roll i 
arbetsmarknadspolitiken. Det är viktigt att kommunerna ges möjlighet att vara en aktiv part i 
arbetsmarknadspolitiken om kommunen vill.  

Den 23 oktober träffar Kommunförbundet Skånes presidium Arbetsmarknadsministern och kommer 
lyfta fram diskussionerna från dialogmötet.  

3. Försörjningsstödets roll/individens försörjning i olika typer av 
studier 

Alla som deltar i Arbetsförmedlingens rekryteringsutbildningar och arbetsmarknadsutbildningar har 
aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen. Vissa kan studera på kommunernas vuxenutbildning med 
aktivitetsstöd, de inom ramen för jobb och utvecklingsgarantin. Annars berättigar kommunernas 
vuxenutbildningar till studiemedel via CSN – bidrag och lån. Invånarnas försörjning under tiden de 
studerar är inte likvärdig. Vissa behöver ta lån via CSN och vissa kan få aktivitetsstöd; transparensen och 
kommunikationen kring detta måste öka. 

Skåne har många bristyrken varför det behövs både vuxen- och arbetsmarknadsutbildningar. Dock 
behöver försörjningen under studietiden ses över för ett likvärdigt system. Detta är en avgörande del i 
arbetet för att minska utanförskap och främja kompetensförsörjning. Många kommuner är strikta i sina 
riktlinjer om att bevilja försörjningsstöd vid studier. Det innebär att en individ som förutom 
försörjningsstöd också beviljas aktivitetsstöd då hen påbörjar en rekryteringsutbildning, kan få avslag av 
försörjningsstödet. Arbetsförmedlingens planering är överordnad kommunernas. I många fall kan 
därför inte individen gå kvar sin utbildning då aktivitetsstödet inte räcker som försörjning under 
utbildningen. Resultatet blir att individen avslutar sin utbildning. Det är en bugg i systemet där 
kommunens och statens stöd för att försörja en individ stjälper möjligheten till studier. Det finns inget 
enhetligt stödsystem vid studier vilket gör det ojämlikt. 

Kommunerna framför att det finns behov att nationell nivå ser över systemet för försörjning vid studier. 

4. Kommunernas roll i nyanländas etablering 
Etableringen är ett statligt ansvar där Arbetsförmedlingen har uppdrag att vara den samordnande 
aktören. Efter två års etableringsprogram har många individer inte den kapacitet samhället väntar sig 
som ”etablerad”, exempelvis att själv ta kontakt med Arbetsförmedlingen. Kommunerna har samtidigt  
stora ekonomiska utmaningar. Vi ser nu som följd att tjänster och utvecklingsarbete inom 
integrationsområdet försvinner. Det finns inget tydligt ansvar och heller ingen tydlig finansiering för 
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kommunerna kopplat till frågan, vilket leder till att arbetet nu prioriteras ner. Kommunerna prioriterar 
andra uppdrag som de enligt lag är skyldiga att utföra, exempelvis skola och socialtjänst.  
Detta leder till att mottagande inte blir likvärdigt i kommunerna. För samtidigt som behoven är stora 
blir det upp till respektive kommun vilka insatser som görs. Även om inflödet av flyktingar har minskat 
finns behoven kvar. Kommuner framför att belastningen inom flera olika verksamheter ökar, 
exempelvis medborgarkontor, bibliotek och arbetsmarknadskontor. Detta som följd av att invånare har 
svårt att komma i kontakt med Arbetsförmedlingen. Kommunerna är oroade över huruvida 
myndigheten har kapacitet att samordna och ha huvudansvar för nyanlända, inte minst under den 
reformering av myndigheten som nu pågår. 

 
Det finns idag ingen samhällsaktör som tar det samordnande ansvaret för individens etablering. Någon 
måste ta ansvar för de misslyckanden som är konsekvensen då individen inte får stöd utifrån hela sin 
livssituation, vilket är en förutsättning för en lyckad etablering i samhället och på arbetsmarknaden. 
Kommunerna uttrycker detta som ett grundläggande fel. Kommunerna påverkas i dubbel bemärkelse när 
etableringstiden slutar. Dels försvinner nationella medel från Migrationsverket, dels står kommunerna för 
kostnaden för individer som behöver försörjningsstöd. Den reella tiden för att etableras i Sverige är cirka 
fem år. Det är därför ett glapp om tre år som drabbar kommunernas idag redan ansträngda ekonomier. 
 
Deltagarna diskuterar vad som är på gång. Exempelvis det förslag som nu utreds kring intensivår. 
Kommunerna reagerar på att detta inte kommer att påverka den grupp som står längst från 
arbetsmarknaden. Statliga resurser läggs på målgrupper som det ”ändå går bra för”. Rikard Larsson från 
Socialförsäkringsutskottet deltar i den parlamentarisk kommitté som har i uppdrag att utreda den framtida 
svenska migrationspolitiken och ger en bild av att migrationspolitiken kommer att vara så reglerad att vi kan 
se att volymerna framöver kommer att minska. Deltagarna beskriver att det är viktigt att ha i åtanke att den 
kommunala beredskapen och kapaciteten är svår att bibehålla när volymerna minskar och uppdrag och 
finansiering är oklar. Vilka konsekvenser får bosättningslagen i förhållande till kommunal kapacitet och 
beredskap när volymerna minskar? Därtill har regeringen aviserat att grundersättningen för 
flyktingmottagande till kommunerna ska dras in, vilket ytterligare försämrar kommunernas möjlighet till 
kapacitet och beredskap.  
 

5. Samhällsorientering 
Samhällsorientering är ett viktigt strategiskt verktyg för kommunerna i arbetet med nyanländas etablering. 
Det ger kommunerna en arena för att introducera, påverka och ha dialog med nya invånare, och därmed 
en chans att arbeta förebyggande. Däremot är förväntningarna på resultatet höga och förutsättningarna 
som ges orimliga. 

Att erbjuda samhällsorientering är ett kommunalt uppdrag. Det finns dock brister i lagen och 
förordningen om samhällsorientering. Till exempel finns inga kunskapsmål. Lagen ställer inte heller några 
krav på kvalité eller individanpassning. Samhällsorienteringen organiseras ofta utifrån språkgrupper utan 
hänsyn tagen till individernas utbildningsbakgrund eller andra individuella förutsättningar för lärande. 
Nuvarande uppföljning och återrapportering till regeringen omfattar inte uppföljning av utbildningen 
utifrån ett kvalitets- eller tillgänglighetsperspektiv. Det finns därmed heller ingen som vet om den 
värdegrundsdialog som behöver ske inom samhällsorienteringen, och de processer som behöver påbörjas 
hos individen för att möjliggöra förståelse för och internalisering av de värderingar som det svenska 
samhället vilar på, faktiskt sker. 

Kommunerna är idag upptagna med att ta fram de produkter som krävs för att genomföra 
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samhällsorienteringen och att planera logistiken. Detta drabbar leveransen. Kommunerna vill lyfta frågan 
om vilket ansvar staten på nationell nivå bör ta för innehållet, kvalitén och pedagogiken – på ett sätt som 
möjliggör lokal leverans utifrån individers förutsättningar. Här behövs nationella mål och kunskapsmål 
samt stärkt likvärdighet. Det finns också behov av att tydliggöra vilken förväntan som är rimlig att ha på 
samhällsorienteringens roll i förhållande till andra etableringsinsatser. Därtill vilka insatser som behöver 
komplettera samhällsorienteringen för att tillgodose behov av löpande informationspåfyllnad, repetition 
och värdegrundsdialog – alternativt hur samhällsorienteringen kan utvecklas för att möta behoven.  

Kommunernas tjänstepersoner signalerar att flera kommunpolitiker nu ser behov av att öka kraven på 
individerna som deltar i samhällsorientering, exempelvis genom ”integrationsplikt” och examinerande 
kunskapsprov. Med detta följer flera frågor, bland annat vilka konsekvenserna blir för de deltagare som 
inte klarar av kunskapsproven. Rikard Larsson tipsar om den statliga utredning som är på gång avseende 
språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap och att Skånes kommuner via 
Kommunförbundet Skåne kan ta initiativ till dialog med utredaren utifrån de frågeställningar, förslag och 
problemområden som kommunerna identifierat avseende samhällsorienteringen.   

Kommunerna ser behov av en nationell digital plattform med färdiga produkter som möjliggör 
kommunernas fokus på lokal leverans och att samhällsorienteringen genomförs utifrån lokala 
förutsättningar och individers behov. 

 

6. Summering konkreta förslag som underlag för fortsatt arbete 
1. Säkerställ omgående att Arbetsförmedlingen förmår fatta beslut på individnivå och delta i samverkan 

med kommunerna.  

2. Ersätt kommunerna för kostnadsökningar under och i efterdyningarna av reformperioden 

3. Erkänn och finansiera kommunernas roll som samordnare och utförare i arbetsmarknadspolitiken 

4. Den samordnande rollen för nyanländas etablering bör överföras till de kommuner som vill – med 
medföljande finansiering 

5. Förändra regelverket för socialfonden så att kommuner kan beviljas projektmedel i kommande 
utlysningar även om Arbetsförmedlingen inte finns med som partner och/eller medfinansiär  

6. Tillsätt en snabbutredning av systemet för försörjning vid olika typer av studier 

7. Etableringsprogrammet behöver anpassas till individers förutsättningar – identifiera spår utifrån 
faktiska förutsättningar. Traditionell utbildning och gymnasiekompetens är inte möjligt för alla.   

8. Samhällsorienteringen för nyanlända behöver utvecklas och kvalitetssäkras. Vi vill se en nationell 
plattform med material som möjliggör lokal leverans och individanpassning.  

9. Bosättningslagen och lägre antal nyanlända – utred hur kommunal beredskap och kapacitet ska 
bibehållas och finansieras när volymerna minskar. Grundersättningen till kommunerna måste finnas 
kvar. 

7. Avslutning  
Deltagarna får frågan om behov av att fortsätta träffas i denna mötesstruktur. Alla är överens om att det 
är viktigt. Ny inbjudan kommer till våren.  

Tack för ett mycket bra och givande möte!  
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