Regional överenskommelse, RÖK
Mottagning, etablering, integration
– Jämtland Härjedalen
Avsikt
Denna överenskommelse är en avsiktförklaring för undertecknade parter om hur Jämtland
Härjedalen ska samarbeta med och koordinera arbetet avseende mottagning, etablering och
integration för nedan avgränsade målgrupp. Denna ersätter överenskommelsen från 2011.
Denna regionala överenskommelse, RÖK, utgår ifrån Jämtland/Härjedalen 2030, Innovativt
& Attraktivt, Regional utvecklingsstrategi 2014–2030 och Integrationsstrategi Jämtland
Härjedalen. Dessa dokument ger en bakgrund till och beskriver vikten av varför vår region
har som målsättning att aktivt arbeta med mottagning, etablering och integration och är de
strategiskt styrande dokumenten.
Överenskommelsen ska bidra till att utveckla och skapa effektiva insatser för nyanlända
kvinnors och mäns, unga som gamla, etablering på arbetsmarknaden och i samhället.
RÖK Jämtland Härjedalen utgår från och förutsätter att vi, som ingått denna överenskommelse,
tar ett gemensamt ansvar utifrån våra respektive roller och uppdrag. Vår samverkan ska bidra
till att vi utnyttjar länets befintliga resurser på ett effektivt sätt och vi ska verka för att så snabbt
som möjligt skapa bra förutsättningar att nå målsättningarna. I bilaga 1 beskrivs våra ordinarie
arbetsuppgifter inom integrationsområdet.

Avgränsningar - målgrupp
Målgruppen för överenskommelsen är nyanlända invandrare som omfattas av Lag (2010:197)
om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och deras barn samt ensamkommande
barn som fått uppehållstillstånd. Överenskommelsen gäller även asylsökande flyktingar i länet.

Målsättningar
Det övergripande målet är att nyanlända så snabbt som möjligt ska lära sig svenska, komma
i arbete eller utbildning för att hitta sin egen försörjning. Nyanlända kvinnor och män ska få
likvärdiga förutsättningar för egen försörjning och delaktighet i samhällslivet oavsett var man
bor i Jämtlands län. Nyanländas anställningsbarhet ska öka och nyanlända kvinnor och män ska
så snart som möjligt komma i kontakt med arbetsmarknaden. Individens kunskap, kompetens
och erfarenhet ska synliggöras och tas tillvara.
Nyanlända pojkar och flickor ska få en barnomsorg och skolgång som utgår från hans/hennes
individuella behov och förutsättningar. Alla ska också stimuleras till en meningsfull fritid.
Indikator för övergripande mål: Andel nyanlända som efter avslutad etablering är
självförsörjande genom förvärvsarbete, studier eller eget företagande i länet.
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Prioriterade områden
I arbetet med årliga prioriteringar görs bedömningar mot den målstruktur som finns
i Integrationsstrategin Jämtland Härjedalen. Prioriterade områden inom ramen för
överenskommelsen tas fram inför varje års handlingsplan. Där görs bedömningen om de
angelägnaste frågorna att beakta och hur avgränsningen mot Integrationsstrategin och andra
program ska göras. Insatserna kommer att följas upp årligen. Indikatorer för uppföljning
hanteras inom ramen för Integrationsstrategin.

Organisation
Regionala samverkansrådet inom Region Jämtland Härjedalen utgör ett strategiskt
samverkansforum i vilket den regionala politiska nivån och ansvariga tjänstemän utbyter
erfarenheter, definierar målsättningar och ger inriktning för det operativa arbetet inom ramen
för överenskommelsen.
Operativ ledning utövas av ansvariga tjänstemän, regionalt och lokalt, som omvandlar politiska
ambitioner, direktiv och inriktning till operativt arbete. Den operativa gruppen ansvarar för att
driva och följa upp arbetet. I denna grupp ingår representanter för Region Jämtland Härjedalen,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen Jämtlands län, Migrationsverket samt
adjungerad för kommunerna i Jämtlands län och adjungerad för Skatteverket.

Överenskommelse
Vi vill genom våra organisationer på bästa sätt medverka till att mottagning, etablering och
integration för asylsökande, nyanlända flyktingar och ensamkommande barn genomförs på
bästa sätt. Genom vårt gemensamma arbete bidrar vi till att fler kommer till vårt län och att fler
finner sig väl tillrätta i Jämtland och Härjedalen med jobb, studier och ett rikt fritidsliv.
Östersund, september 2015

Robert Uitto						Jöran Hägglund
Region Jämtland Härjedalen				
Länsstyrelsen Jämtlands län

Johan Tegnhed						Jörgen Leding
Arbetsförmedlingen					Migrationsverket

Charlott Ax
Försäkringskassan

Regional överenskommelse, RÖK
Ansvar och uppgifter

Bilaga 1

Information om organisationernas roller och ansvar inom mottagningsoch etableringsarbetet.
Arbetsförmedlingen
»» Ansvarar för anvisningar genom den nationella bosättningsenheten.
»» Har ett samordnande ansvar för etableringsinsatserna.
»» Ska vara stödjande och pådrivande i förhållande till andra parter.
»» Ansvarar för genomförandet av etableringssamtal.
»» Ansvarar för att upprätta, följa upp och vid behov revidera etableringsplanen.
»» Fattar beslut om etableringsersättning samt stödjer den enskilde i samband med ansökan
om tilläggsförmåner.
»» Följer upp den nyanländes etablering.
»» Utöver detta gäller att Arbetsförmedlingens ordinarie tjänsteutbud ska erbjudas
nyanlända.
Kommunerna
»» Ska vara mottagande och erbjuda praktisk hjälp i samband med bosättning.
»» Undervisar i SFI och annan vuxenutbildning.
»» Samhällsorientering.
»» Erbjuder försörjningsstöd vid vissa situationer.
»» Skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar.
»» Insatser inom det sociala området.
»» Ser till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del, till exempel
äldreomsorg.
Migrationsverket
»» Kartlägger den nyanländes bakgrund under asylprocessen.
»» Stimulerar sökande till arbete och praktik under asylprocessen.
»» Utifrån underlag från Arbetsförmedlingen informerar den sökande om etableringslagen i
vissa delar.
»» I samarbete med Arbetsförmedlingen och kommunen informerar om utflytt från
asylboende till kommun.
»» Ansvarar för bosättning av kvotflyktingar.
»» Beslutar och betalar ut statlig ersättning till kommuner och landsting.
»» Beslutar och betalar ut dagersättning enligt lagen om mottagande av asylsökande
(1994:137) samt förordningen om särskild dagersättning (2010:1345).
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Försäkringskassan
»» Ger hjälp och stöd vid servicekontoren. Där finns handläggare
som kan hjälpa till med ärenden som rör Försäkringskassan,
Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Bilaga 1

»» Genom Försäkringskassans kundcenter ges personlig hjälp via telefon. Det finns
möjlighet att boka samtal på elva olika språk.
»» Möter nyanlända genom att delta på gruppinformationer, där allmän information om
förmåner och ersättningar ges.
»» Samordnar rehabiliteringsinsatser och beslutar om eventuella socialförsäkringsförmåner,
betalar ut etableringsersättning samt beslutar och betalar ut tilläggsersättningar.
Region Jämtland Härjedalen
HÄL SO - O C H S J UK VÅR D

»» Erbjuder hälsoundersökning enligt SOSFS 2011:11.
»» Samverkar med andra aktörer i frågor om hälso-, sjuk- och tandvård med fokus på
förebyggande insatser.
»» Ser till att information från hälso-, sjuk- och tandvården ges på lätt svenska till nyanlända
och tolkas eller översätts till andra språk vid behov.
REG IONAL UT VEC KLING

»» Arbetar för en förbättrad integration av utrikes födda utifrån ett tillväxtperspektiv och den
regionala strategin för ökad inflyttning och förbättrad integration 2015–2020.
»» Vidareutvecklar samverkan på regional nivå, särskilt när det gäller samordning av
kommunal verksamhet.
Länsstyrelsen Jämtlands län
»» Medverkar till att det finns beredskap och kapacitet hos kommunerna att ta emot nyanlända.
»» Överlägger och träffar överenskommelser med kommunerna om mottagande och
bosättning av nyanlända invandrare.
»» Medverkar till att det finns beredskap samt förhandlar med kommunerna att ta emot
ensamkommande barn.
»» Främjar regional samverkan mellan kommuner, myndigheter, företag och organisationer
som anordnar aktiviteter för nyanlända.
»» Följer upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända på regional och
kommunal nivå.
»» Stödjer kommuner i samordningen av kommunal verksamhet såsom SFI och
samhällsorientering.
»» Fördelar pengar från staten (§37) till kommuner och kommunalförbund för att skapa
beredskap och mottagningskapacitet, samt för att utveckla samverkan i arbetet med
nyanlända invandrare.
»» Fördelar pengar från staten (§37a) till kommuner för att utveckla verksamheten med
flyktingguider och familjekontakter.

