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HANDLÄGGARE 

Berit Knutmejer 
08-535 377 11, 0708 79 09 18 
berit.knutmejer@huddinge.se 

Socialnämnden 

Yttrande över remiss; Samverkansöverenskommelse 
rörande introduktion av nyanlända 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande i 

ärendet och överlämna det som sitt yttrande till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Ovanstående remiss är översänd till socialnämnden för yttrande. KSL har 
arbetat fram ett förslag till samverkansöverenskommelse mellan länets 
samtliga kommuner. I det arbetet har en arbetsgrupp om åtta kommuner 
deltagit. Huvudsakligt syfte med överenskommelsen är att skapa ökad 
samordning och utveckling av insatser riktade till nyanlända. Samverkan ska 
kunna handla om samtliga introduktionsinsatser, med särskilt fokus på 
utbildnings- och arbetslivsinriktade insatser. 

Förvaltningen anser sammantaget att förslaget behöver förtydligas för att 
överenskommelsen ska fylla sitt syfte. 

Beskrivning av ärendet 
Ovanstående remiss är översänd till socialnämnden för yttrande. På initiativ 
av KSL bildades i september 2007 en samrådsgrupp i länet kring introduktion 
av nyanlända. Samrådsgruppen har tagit fram ett gemensamt visions- 
dokument, ”Utgångspunkter för bättre flyktingmottagning”. Gruppen har 
även möjliggjort igångsättande av gemensamma utvecklingsprojekt. 

Som ett led i detta regionala utvecklingsarbete, och som en grund för ett 
tätare samarbete kommunerna emellan, har KSL arbetat fram ett förslag till 
samverkansöverenskommelse mellan länets samtliga kommuner. I det arbetet 
har en arbetsgrupp med åtta kommuner deltagit. Samverkansöverenskommel- 
sen ska vara ett inriktningsdokument, som senare kan leda till andra, mera 
konkreta avtal eller överenskommelser. 

Huvudsakligt syfte med överenskommelsen är att skapa ökad samordning och 
utveckling av insatser riktade till nyanlända. Samverkan ska kunna handla om 
samtliga introduktionsinsatser, med särskilt fokus på utbildnings- och 
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arbetslivsinriktade insatser. Kommunerna ska bidra till att öka individens 
möjligheter till boende i hela länet. Att bo i en kommun och få introduktions- 
insatser i en annan ska underlättas. Överenskommelsen ska även underlätta 
samverkan med Landstinget och berörda statliga myndigheter. 

Förvaltningens synpunkter 
Sammantaget behöver skrivelsen förtydligas för att överenskommelsen ska 
fylla sitt syfte.  
 
Under rubriken Utgångspunkter;  
Kommunerna utbyter redan idag tjänster men administrationen kring detta 
behöver förtydligas och förenklas. Bland annat skulle någon modell för 
interkommunala ersättningar på området behöva utvecklas.  
Meningen ”Målet är att denna överenskommelse, tillsammans med regionala 
avtal med statliga myndigheter, ersätter nuvarande lokala avtal eller 
överenskommelse” står i motsatsförhållande till formuleringen under § 2 
”Den utgör inget hinder mot att undertecknad kommun sluter avtal med andra 
kommuner eller myndigheter i sådana frågor som regleras i detta avtal”. I § 3 
skriver man ”Denna överenskommelse är grunden för kommande avtal eller 
överenskommelser med andra regionala och nationella aktörer.”  
Här behövs förtydligande och klargöranden så att parterna förstår vilka avtal 
och överenskommelser som avses. 
 
I § 3 finns följande ordalydelse ”Kommunerna åtar sig att aktivt bidra med 
insatser till såväl boende i den egna kommunen som boende i kommuner med 
stort mottagande”. Vi föreslår att lydelsen ändras till ”………..som boende i 
andra kommuner.”  Det kan annars tolkas som att det endast handlar om att t 
ex Huddinge ska kunna köpa introduktion av Upplands Väsby men deras 
brukare ska inte kunna få tillgång till våra insatser. Detta behöver förtydligas.  
 
Skrivelsen i § 4 bör utvecklas något. Tänker man att det ska uppstå en mängd 
olika avtal mellan specifika kommuner eller kommer KSL på något sätt att 
samordna sådana avtal? Tänker man att det utbud som redan finns idag i 
regionen ska göras tillgänglig för alla, d v s att utbudet av insatser ska öka för 
varje enskild individ, eller menar man att nya insatser ska skapas i de 
kommuner som har minst erfarenhet för att erbjudas kommuner med mest 
erfarenhet? På vilket sätt skulle det bidra till att öka det kvalitén i insatserna? 
Även här finns behov av förtydliganden. 
 
I § 5 anser vi att även en enskild kommun måste kunna agera på egen hand  
om missförhållanden uppstår. 
 
 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 
DATUM DIARIENR SIDA 

 

SOCIALFÖRVALTNINGEN 

19 augusti 2008 SN 2008/276 103 
 
 

3 (3) 

 
 

 

 

Vesna Jovic  
Förvaltningschef  
 

Marie-Louise Khan-Tamakloe 
 Verksamhetschef AoF 
  
Bilagor 
Bilaga 1; Förslag till samverkansöverenskommelse mellan kommuner i 
Stockholms län rörande introduktion av nyanlända (remisshandlingen). 
 
Bilaga 2; Utgångspunkter för bättre flyktingmottagning (för kännedom) 

Beslutet delges 
Kommunstyrelsen 
akten 


