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Ansökan från Sveriges Kommuner och Landsting om medel för
medborgardialog i frågor som rör flyktingmottagande och
integration

Regeringens beslut

Regeringen beviljar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 1 800 000
kronor för 2018 och beräknar för 300 000 kronor för 2019 till insatser för att
stärka kommuners och landstings dialog med invånare i frågor som rör
flyktingmottagande och integration. SKL har ansökt om medel för en andra
projektperiod som inleds i juni och pågår under 2019 (Ku2018/00979/D).
Medlen avser en utvidgning och vidareutveckling av genomförda insatser
gällande medborgardialog i frågor som rör flyktingmottagande och
integration (Ku2016/02241/D).
SKL ska rekvirera medlen för 2018 från Kammarkollegiet senast den 28
september 2018 och för 2019 senast den 27 september 2019. Kostnaderna
ska belasta utgiftsområde 1, anslag 6:1 Allmänna val och demokrati,
anslagspost 11. Projektet ska slutredovisas till Regeringskansliet
(Kulturdepartementet) senast den 31 december 2019. Slutrapporten ska
innehålla en beskrivning av projektets genomförande samt redovisa resultat
och effekter. Slutrapporten ska även belysa i vilken utsträckning
medverkande kommuner och landsting tillämpat lärdomar från projektet
samt innehålla framåtsyftande behovsanalys. Medel som inte förbrukas ska
återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 december 2019.

Telefonväxel: 08-405 10 00
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Drottninggatan 16
E-post: ku.registrator@regeringskansliet.se

Skälen för regeringens beslut

Många kommuner och landsting står idag inför utmaningar när det gäller att
skapa förutsättningar för nyanländas etablering i lokalsamhället och för att
skapa en gynnsam miljö för mottagande av asylsökande. Det finns idag ett
behov hos många kommuner och landsting av att stärka sin kompetens när
det gäller att föra dialog med medborgarna i frågor som rör integration på
det lokala planet.
SKL har under 2016–2017 med stöd av regeringen arbetat med att stödja
kommuner och landsting i att föra medborgardialog i komplexa frågor. SKL
har inkommit med en redovisning som behandlar de insatser som
genomförts under 2016 och 2017 (Ku2018/00768/D). SKL har utarbetat ett
grundkoncept för utbildning om medborgardialog i komplexa frågor med
fokus på hur man i dialogen involverar stora delar av lokalsamhället. 167
kommuner och 12 landsting har tagit del av utbildningsinsatser. I
redovisningen framkommer att kommuner och landsting uttrycker ett stort
behov av stöd och att efterfrågan på de kompetensstärkande åtgärderna är
stort.
Ur ett demokratiperspektiv är det viktigt att frågorna hanteras och
uppmärksammas på lokal nivå på ett sådant sätt att förtroendet för
demokratiska institutioner kan upprätthållas och stärkas. Regeringen ser det
som angeläget att den kunskap och de erfarenheter som SKL byggt upp
under det första delprojektet även fortsatt kan komma kommuner och
landsting tillgodo och beviljar därför SKL medel för att kunna fortsätta
arbetet under 2018 och 2019.
Ärendet

SKL ansökte 2016 om medel från regeringen avseende ett projekt för att
stärka kommuners och landstings dialog med medborgare i frågor som rör
flyktingmottagande och integration. I oktober 2016 beviljades SKL
1 250 000 kronor (Ku2016/02241/D) och i juni 2017 beviljades SKL
1 000 000 kronor för 2017 (Ku2017/01240/D).
I april 2018 ansökte SKL om medel från regeringen för en andra
projektperiod som ska pågå under 2018 och 2019 och som innebär en
utvidning och vidareutveckling av genomförda insatser (Ku2018/00979/D).
SKL ansöker om medel för en utbildning av handledare som kan stödja
kommunerna och landstingen i arbetet med dialog i komplexa frågor samt
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för att ytterligare 50 kommuner och fem landsting ska få del av
utbildningsinsatser. Under den nya projektperioden ska ett särskilt fokus
läggas på medborgardialog med unga.

På regeringens vägnar
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