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Kontaktnätet - tillsammans in i det svenska samhället
Det pågår för närvarande en riksomfattande kampanj under namnet kontaktnätet - tillsammans in i det svenska samhället.
Kampanjen, som presenteras i bifogade folder, syftar till att stimulera människor till att bli flyktingguider.
Kommunens flyktingsamordnare har tidigare informerats om kampanjen
genom utskick från Statens Invandrarverk och genom meddelande från
Svenska Kommunförbundet.
Bakgrunden till kampanjen är ett intitiativ av Invandrarverkets generaldirektör Berit Rollén och Kommunförbundets ordförande Joakim Ollén. Initiativet innebar upprop till frivillingorganisationerna i Sverige att uppmana
sina medlemmar att bli guider för nyanlända flyktingar.
Flyktingguidernas uppgift är ett hjälpa nyanlända till kontakter in i det
svenska samhället.
Uppslutningen från organisationssverige har varit i det närmaste total.
Nästan 90 organisationer har undertecknat uppropet. Det är t ex Riksidrottsförbundet, de politiska partierna, Röda Korset, Rädda Barnen och kyrkan.
Dessa organisationer kommer nu att söka kontakt med kommunerna för en
diskussion om hur deras medlemmar kan engageras som flyktingguider. För
många av organisationerna är detta en ny verksamhet och de kan behöva
hjälp med att komma igång. Det behövs sannolikt också en samordning av
guideverksamheten i kommunen. Ett sätt att lösa samordningen och hjälpen
till organisationerna är att kommunen inledningsvis tar på sig ansvaret för
att verksamheten samordnas.
Kommunförbundet har med Arbetsmarknadsverket diskuterat frågan om det
finns några möjligheter till stöd genom arbetsmarknadsåtgärder. Arbetsmarknadsverkets centrala ledning anser att en samordningsfunktion av det
här slaget lämpar sig väl för ett ALU-projekt. Om kommunen finner att detta
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är ett intressant uppslag för att angripa samordningsfrågan bör kontakt tas
med arbetsförmedlingen för en närmare diskussion.
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