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Varför en reform?

• Svag koppling mot arbetslinjen
• Genomsnittlig tid till självförsörjning: 7 år
• Försörjningsstödskostnaderna har ökat
• Tillgång på bostad har styrt bosättningsarbetet
• Ingen likvärdig introduktion över landet
• Lågt ställda krav på introduktionsinsatser
• Dålig uppföljning av insatser
• Arbetsförmedlingens frånvaro



Syftet med reformen

• Stärka arbetslinjen och korta vägen till 
självförsörjning

• Matcha bosättning och möjlighet till arbete
• Öka kvalitén och likvärdigheten i 

introduktionsinsatserna
• Lyfta försörjningsansvaret till staten
• Kunna följa upp och utvärdera insatser



Vad är nytt i reformen?

Ny ansvarsfördelning och nya aktörer
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Hur har det gått?

• Lägre inströmning av nyanlända än 
förväntat, ca 100 ärenden i Västerbotten

• Länet har relativt god tillgång på lotsar
• Lokala överenskommelser arbetas fram
• Problem kring ersättningar
• Problem med bosättningsfunktionen



Fortsättningen framåt

• Uppföljning av reformens olika delar
• Utredningar kring SFI
• Ytterligare direktiv kring SO för 2012



Länsstyrelsen uppdrag

• Medverka till att det finns beredskap och 
kapacitet hos kommunerna att ta emot 
nyanlända

• Teckna överenskommelser med 
kommunerna om mottagande av 
nyanlända

• Förhandla fram överenskommelser med 
kommunerna om mottagande av 
ensamkommande barn



Länsstyrelsens uppdrag

• Främja regional samverkan mellan olika 
aktörer

• Stödja kommuner i samordningen av 
kommunal verksamhet - sfi och 
samhällsorientering

• Uppföljning och avrapportering till 
regeringen



Kontaktuppgifter

Gabriella Strååt
Tfn 090-10 82 39, 070-336 82 39
gabriella.straat@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/vasterbotten
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