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Motion 53 - Samhällsavtal för en lyckad integration
Beslut
Styrelsen föreslår kongressen besluta
att motion 53 Samhällsavtal för en lyckad integration anses besvarad och inte föranleder någon ytterligare åtgärd
Motionen
Erik Slottner, Stockholms län, Bengt Germundsson, Kronoberg, Ella Bohlin, Stockholms län och Birgitta Södertun, Skåne län, samtliga (KD), har i motion 53 yrkat att
Sveriges Kommuner och Landsting initierar arbetet med att ta fram en eller flera modeller där individen – inte systemet – är utgångspunkten för en överenskommelse/avtal/kontrakt mellan offentliga myndigheter och den enskilde asylsökande/invandrare
för att få en bättre integration.
Styrelsen
Styrelsen konstaterar, i enlighet med vad som anförs i motionen, att SKL verkar för att
insatser till nyanlända ska anpassas efter individers kompetens och individuella behov
samt lokala möjligheter. Frågorna ingår SKL:s 35 åtgärdsförslag för ett hållbart asyloch flyktingmottagande som SKL skall fortsätta att utveckla tillsammans med medlemmarna. Regelverk och uppdrag som påverkar hur etableringsinsatser planeras och
utformas måste blir mer flexibla för att möjliggöra en bättre samverkan mellan Arbetsförmedling, kommuner, utbildningsanordnare, det civila samhället och näringsliv.
Arbetsförmedlingen har idag ansvaret för att samordna etableringsinsatserna och ska i
samråd med den enskilde upprätta en individuell etableringsplan. Etableringsplanen
innehåller aktiviteter som den enskilde ska genomföra för att uppnå målet om utbildning eller arbete och är grunden för den enskildes rätt till etableringsersättning.
Styrelsen anser att SKL fortsatt ska verka för att insatserna i etableringsplanen utvecklas för att nyanländas erfarenheter och kompetens kan tas tillvara och påskynda etableringen på arbetsmarknaden. Det förutsätter att samverkande aktörer får bättre förutsättningar att anpassa insatserna efter såväl aktuella behov hos nyanlända och möjligheterna på den lokala arbetsmarknaden. För att öka förutsättningarna för individuellt
och lokalt anpassade insatser behöver Arbetsförmedlingen i sina uppdrag få möjlighet
att samverka med kommuner och andra aktörer om utformning och utförande av insatser samt möjligheterna utvecklas för interkommunal samverkan inom t ex sfi och vuxenutbildning.
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I etableringsplanen ska även ingå samhällsorientering vilket är en insats som kommunerna ansvarar för att genomföra. För en snabbare väg in i samhället och för att ytterligare underlätta nyanländas kontakter med myndigheter har SKL varit med och tagit
initiativ till så kallade Mötesplatser, där Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket, Pensionsmyndigheten och kommun har samlokaliserat
sig för att ge effektivare service till nyanlända. De första utvärderingarna av de försöksverksamheter som under 2015 bedrivs i Alingsås, Borlänge, Ljusdal och Norrköping visar att arbetssättet uppfattas som mycket positivt av såväl nyanlända som samverkande aktörer. Mötesplatserna bedöms både medföra kortade ledtider och ökad
trygghet för de nyanlända och en bättre förståelse och samverkan mellan myndigheterna. Intresset från andra kommuner är stort och styrelsen anser att SKL ska verka för
att sprida och möjliggöra motsvarande arbetssätt över hela Sverige.
SKL medverkar även i de trepartssamtal som regeringen har tagit initiativ till för att
etablera så kallade snabbspår för nyanlända. Målen med samtalen är att korta tiden
från ankomst till arbete och att ta tillvara den kompetens som nyanlända kommer med.
Ett syfte med snabbspåren är också att underlätta för branscher och arbetsgivare som
har kompetensbehov. Kommuner och landsting har ett stort kompetensförsörjningsbehov på kort och lång sikt inom ett antal verksamheter och inom många yrken och SKL
medverkar framförallt kring snabbspår för legitimationsyrken inom sjukvården, lärare
inom skolan samt vård- och omsorgsyrken.
Med effektivare integrationsprocesser och välfungerande strukturer som leder till att
nyanländas resurser och kompetens tas tillvara på arbetsmarknaden kommer Sverige
klara av de demografiska utmaningarna på ett bättre sätt än många andra länder i
Europa. Styrelsen anser att SKL aktivt och på bred front ska fortsätta verka för en sådan utveckling.
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Samhällsavtal för en lyckad integration
För att förstå det svenska samhällets uppbyggnad och funktion byggd på demokrati,
jämställdhet, icke-hederskultur, jobb linjen samt dialog, icke-våld och fredlig
konfliktlösning, behöver kontrakt utfärdas mellan samhället och den enskilda
nyanlända/invandraren för en bättre integration. Detta lägger grunden bland annat för
att förstå "de små naturliga gemenskaperna" som det innebär att leva i en kommun.
I den belgiska Lagen om rätten till social integration tecknas ett avtal med invandraren
och den lokala myndigheten i form av en överenskommelse om vilka mål som ska
uppnås på individnivå för att bland annat få ekonomisk ersättning.
I Borlänge, i Dalarnas län, finns ett servicekontor/etableringskontor som upprättats
mellan olika myndigheter för att underlätta för den enskilde att etablera sig i det
svenska samhället
SKL har arbetat med integrationsfrågan under en längre tid. Ett av de förslag som
presenterats är att anpassa insatserna efter individens kompetens. Det behövs alltså ett
mer flexibelt regelverk som gör det möjligt för exempelvis Arbetsförmedlingen att
samverka bättre med kommuner, utbildningsanordnare och näringsliv. Individen -inte
systemet -måste vara utgångspunkten. Vidare föreslås att etableringsinsatser behöver
kunna vara längre än dagens två år.
Dock så förutsätter detta ett antal brådskande beslut från staten. Både på kort och lång
sikt måste flera sakfrågor -och därmed olika politikområden -samspela. I detta arbete
har SKL en stor och viktig roll för att föra en ständig dialog mellan kommuner,
myndigheter och staten.
Förslag
Med anledning av ovanstående föreslår jag SKL kongress besluta
att förbundet initierar arbetet med att ta fram en eller flera modeller där individen inte systemet - är utgångspunkten för en överenskommelse/avtal/kontrakt mellan
offentliga myndigheter och den enskilde asylsökande/invandrare för att få en bättre
integration.
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