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Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommun-
förbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om 
insatser för bättre integration Gemensam utmaning – 
gemensamt ansvar 

Utgångspunkter 
Avsiktsförklaringen har utarbetats mellan regeringen och parterna inom ramen 
för de Tillväxtsamtal som regeringen tog initiativ till hösten 2003. Regeringen 
och de centrala organisationerna på arbetsmarknaden, som står bakom avsikts-
förklaringen är eniga om att den princip som gäller inom arbetslivet är likabe-
handling. Mot denna bakgrund har parterna enats om att göra ytterligare, ge-
mensamma ansträngningar för att invandrares yrkeserfarenheter och kompe-
tens ska tas tillvara i arbetslivet. Svenska Kommunförbundet och Landstings-
förbundet ska verka för att avsiktsförklaringen genomförs, se bilaga. 

I avsiktsförklaringen anges under 13 punkter olika åtaganden, som parterna 
har gjort för att få till stånd en långsiktig hållbar integration i det svenska ar-
betslivet. 

Introduktion för nyanlända invandrare med sikte på arbete och egen för-
sörjning 

• Regeringen åtar sig att se till att nyanlända invandares utbildningsbak-
grund och yrkeserfarenheter identifieras så tidigt som möjligt. 

• Regeringen ska verka för att nyanlända invandrare snabbare får språk-
färdigheter som underlättar inträdet på arbetsmarknaden. 
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Svenska Kommunförbundet och regeringen är eniga, om Riksdagen fattar be-
slut som leder till större åtaganden för kommunerna när det gäller introdukt-
ion och språkundervisning, ska staten öka finansieringen till kommunerna 
enligt finansieringsprincipen.  

• Regeringen åtar sig att ta ett samlat grepp kring Arbetsmarknadsver-
kets medverkan i introduktionen av nyanlända invandrare i syfte att få 
till stånd ett så snabbt inträde på arbetsmarknaden som möjligt. 

Detta åtagande innebär att kommunerna nu kan ställa krav på samarbete med 
Ams och att de upprättar individuella handlingsplaner. 

Synliggörande av kompetens 

Bättre validering och nya former för bedömning av yrkeskompetens 
• Parterna åtar sig att aktivt samverka med den nyligen inrättade Valide-

ringsdelegationen som under en fyraårsperiod ska bedriva och stödja 
utvecklingsarbete i valideringsfrågor som inte kräver högskoleutbild-
ning. Regeringen åtar sig att se över reglering och system för bedöm-
ning och godkännande av viss högskoleutbildning med vård- eller pe-
dagogisk inriktning från länder utanför EU/EES – området. 

För landstingen och kommunerna innebär regeringens åtagande att Socialsty-
relsens och Högskoleverkets förslag, som avser att underlätta vägen till svensk 
legitimation för vårdpersonal resp. behörighet för lärare, kan genomföras. 

• Regeringen åtar sig att under hösten 2004 skapa ytterligare möjligheter 
till arbetsplatsförlagd bedömning av yrkeskompetens hos personer med 
utbildning och yrkeserfarenheter från utlandet. Arbetsgivare som er-
bjuder platser för sådan bedömning ska för detta kunna få ersättning 
inom ramen för arbetsmarknadspolitiken. 

Regeringens åtagande innebär att kommuner och landsting kan ställa krav på 
Ams om ersättning för de platser som de som arbetsgivare inrättar för en be-
dömning av yrkeskompetens och yrkeserfarenhet från andra länder. 

• Regeringen, Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet åtar 
sig att verka för att statliga arbetsgivare, samt kommuner och landsting 
erbjuder platser för arbetsplatsförlagd bedömning av yrkeskompetens. 

Möjligheter till praktik och ”prova på plats” 
• Fokus i de gemensamma strävandena för förbättrad integration bör 

ligga på reguljära arbeten. Regeringen, Svenska Kommunförbundet 
och Landstingsförbundet åtar sig att aktivt verka för att personer utan 
eller med begränsad erfarenhet av svenskt arbetsliv erbjuds praktik 
med lämplig inriktning – vägledande/orienterande eller som inkörsport 
till senare anställning – eller ”prova på plats”. En sådan plats ska på 
försök kunna erbjudas inom ramen för det arbetsmarknadspolitiska 
programmet arbetspraktik. 
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Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet kommer att verka för att 
kommuner och landsting erbjuder platser för arbetsplatsförlagd bedömning av 
yrkeskompetens, praktik med lämplig inriktning eller ”prova på plats”. 

Informationsspridning och utbildningsinsatser 
• Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och 

SACO åtar sig att på olika sätt med stöd av regeringen genomföra in-
formations- och utbildningsinsatser om: 
- möjligheterna för arbetsgivare att genom ett mer effektivt nyttjande 
av befintliga arbetsmarknadspolitiska instrument underlätta kompe-
tensförsörjningen och ge personer med utländsk utbildning eller arbets-
livserfarenhet och utan eller med begränsade erfarenheter av svenskt 
arbetsliv möjligheter till arbete, samt 
- de krav som ställs i lagstiftningen mot etnisk diskriminering och goda 
exempel på hur arbetsgivare och fackliga organisationer aktivt kan ar-
beta för att främja likabehandling och motverka diskriminering. 

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet och de organisationer 
som står bakom avsiktsförklaringen kommer före den 1 oktober 2004, att var 
och en eller tillsammans i Rådet för Integration i arbetslivet att utarbeta pla-
ner för hur information och utbildningsinsatser ska utformas och genomföras. 
Regeringen avser därefter att bidra ekonomiskt till genomförandet av insat-
serna. 

Avsiktsförklaringen ska på olika sätt följas upp och värderas. I oktober 2004 
ska företrädare för regeringen och de berörda centrala organisationerna på ar-
betsmarknaden gemensamt diskutera vad som dittills har åstadkommits med 
anledning av avsiktsförklaringen samt värdera formerna för fortsatt samver-
kan.  

Frågor kring innehållet i detta cirkulär kan ställas till Leif Klingensjö, Sekt-
ionen för skydd och säkerhet eller Leif Lindberg, Arbetslivsenheten vilka nås 
på tfn 08-452 71 00. 

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET  
Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Arbetsgivarpolitiska avdelningen 
       Arbetslivsenheten 

 

Anita Sundin      Boel Callermo 

 
 

Bilaga: 
Avsiktsförklaringen  
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