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Förlängning av uppdrag om förenklade och mer effektiva
processer för nyanlända
Regeringens beslut
Regeringen förlänger uppdraget till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket att till och med
den 31 december 2018 fortsätta arbetet med förenklade och mer effektiva
processer för nyanlända. Arbetet ska ske i samråd med Sveriges Kommuner
och Landsting samt i enlighet med regeringens beslut av den 28 juli 2016
(A2016/01467/EXPCH) och med vad som anges under rubriken Närmare
om uppdraget. Försäkringskassan ska även fortsatt ansvara för
samordningen av uppdraget.
Myndigheterna ska lämna en gemensam redovisning av resultatet av
verksamheten senast den 28 februari 2019 till Arbetsmarknadsdepartementet
med kopia till Finansdepartementet, Justitiedepartementet och
Socialdepartementet. En delredovisning ska lämnas senast den 28 februari
2018.
Bakgrund
Det myndighetsgemensamma projektet Mötesplatser och information
(nedan benämnt Mötesplatser) inleddes under våren 2014 med syftet att
utveckla en mötesplats för individanpassad service och information från
myndigheterna till nyanlända utifrån deras servicebehov för att de snabbare
skulle nå etablering i form av arbete, studier eller annan aktivitet. Vid
utvärdering av projektet framkom att kontakter med myndigheter som
normalt tagit tre till fyra veckor kunde minskas till ungefär fyra timmar och
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att de nyanlända upplevde ökad trygghet och kontroll över sin situation. Mot
denna bakgrund och på grund av det stora antalet asylsökande i Sverige
under hösten 2015 fick Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket den 28 juli 2016 i
uppdrag av regeringen att fortsätta arbetet med Mötesplatser fram till och
med den 31 december 2017 (A2016/01467/EXPCH). Syftet med uppdraget
är att förenkla processen för nyanlända i deras myndighetskontakter och öka
effektiviteten för de berörda aktörerna.
Närmare om uppdraget
Givet antalet nyanlända som ska tas emot i kommunerna och den fortsatta
utmaningen med att etablera nyanlända i samhället anser regeringen att
arbetet med förenklade och mer effektiva processer är fortsatt viktigt och
ska pågå även under 2018.
I uppdraget från 2016 framgår att målsättningen bör vara att minst 45 000
nyanlända ska genomgå en enklare process under perioden. Sedan uppdraget
gavs har förutsättningarna och underlaget för Mötesplatser förändrats och
kan även framöver komma att förändras. En målsättning bör därför vara att
minst hälften av alla nyanlända som ska gå igenom etableringsprocessen från
den 28 juli 2016, då uppdraget gavs, till den 31 december 2018 ska genomgå
en enklare process.
På regeringens vägnar

Ylva Johansson

Frida Faxborn
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Kopia till
Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet/SIM
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Finansdepartementet/BA, SKA, OFA/K, OFA/DF, SFÖ
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Sveriges Kommuner och Landsting
3 (3)

