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Introduktion för flyktingar och andra nyanlända invand-
rare 
Svenska Kommunförbundet har tillsammans med Integrationsverket, Ar-
betsmarknadsstyrelsen, Migrationsverket och Skolverket diskuterat en ökad 
samverkan när det gäller introduktionen för flyktingar och andra nyanlända 
invandrare. Diskussionerna har resulterat i en överenskommelse som skall 
utgöra plattform för ett samordnat förändringsarbete och syftar till att stärka 
samarbetet mellan undertecknarna. Allt för att asylsökande, flyktingar och 
andra nyanlända invandrare skall kunna tillvarata och utveckla sina resurser 
och snabbare bli självförsörjande och på andra sätt delaktiga i samhällsge-
menskapen. Undertecknarna lovar genom överenskommelsen att inom sina 
respektive områden verka för att överenskommelsen får genomslag i det lo-
kala arbetet. 

Överenskommelsen behandlar åtgärder i väntan på att ansökan om uppe-
hållstillstånd prövas, åtgärder under introduktionsperioden och åtgärder i 
samband med svenskundervisning och annan samhällsinformation. Kom-
munerna som har det direkta ansvaret för introduktionen av nyanlända bör 
känna ett särskilt ansvar för att samverkan mellan de lokala aktörerna kom-
mer till stånd och att introduktionsprogrammen påbörjas utan dröjsmål. 

I bilagor till överenskommelsen finns en redovisning av nuläget när det gäller 
introduktionen av nyanlända (bilaga 1), riksdagens beslut om riktade insatser 
för att öka sysselsättningen och förbättra introduktionen för flyktingar och 
andra invandrare (bilaga 2) samt en genomgång av angelägna regelföränd-
ringar inom området (bilaga 3). Undertecknarna av överenskommelsen 
kommer att verka för att en översyn av regelverket inom det här aktuella om-
rådet snarast påbörjas. 
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Integrationsverket har för sin del påbörjat direkta överläggningar med kom-
munerna om det fortsatta samarbetet när det gäller flyktingmottagandet. I ett 
första steg gäller det de omkring 30 kommuner som tar emot flest flyktingar. 
Under de kommande åren kommer överläggningarna att utvidgas till att om-
fatta i princip alla kommuner som tar emot eller kan bli aktuella för flyk-
tingmottagande. 

Med detta cirkulär bifogas ett exemplar av den redovisade överenskommel-
sen. Ytterligare exemplar av överenskommelsen kan beställas från Integrat-
ionsverket, Distributionen, att.  Ann-Christine Johansson, 601 70 
NORRKÖPING. Telefon 011-15 63 77, Fax 011-15 66 91 E-post ann-
christine.johansson@migrationsverket.se 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Karl-Axel Johansson tel. 
08-452 78 48. E-post karl-axel.johansson@svekom.se  
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