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Kontaktperson

Samhällsbyggnadsavdelningen
Åsa Stenbäck Holmér
Asa.stenback.holmer@lansstyrelsen.se

Strategisk samverkansgrupp RÖK,
Möte den 11 december 2019, minnesanteckningar
Närvarande:
Anneli Hultén
Bengt Greif
Cecilia Christersson via skype
Maria Brantmark Lennartsson
Richard Gullstrand
André Nilèn
Mattias Larsson
Maria Norrby,
Merete Tillman,
Micael Nord
Viweca Thoresson
Peter Cavala
Åsa Stenbäck Holmér
Kajsa Rosén

Länsstyrelsen Skåne, ordförande
Arbetsförmedlingen
Malmö universitet – lärosäten syd
Försäkringskassan
Region Skåne
Migrationsverket
Nätverket Idéburen sektor
Skåne NV
Skåne NO
Skåne SV
Skåne SO
Länsstyrelsen Skåne
Länsstyrelsen Skåne
Strategirådet

Meddelat förhinder:
Christina Ståhl
Monica Holmqvist

Syftet med dagens möte är att hitta strategiska prioriteringar som är viktiga för aktörerna i
den Regionala överenskommelsen om mottagande och etablering. Bakgrunden är en
översyn av den strategiska samverkan i RÖK. Översynen är baserad på intervjuer med
representanter i den strategiska gruppen. Mötet får en kort sammanfattning av resultatet.
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Efter en runda om respektive aktörs intention av medverkan i RÖK kommer saken i ett
nytt läge då kommunrepresentanterna inte längre ser forumet effektivt för deras behov
och väljer därför bort sin fortsatta medverkan i RÖK.
Mötet är eniga om att utan kommunmedverkan faller syftet med samverkan i nuvarande
form i RÖK. Nya former för samverkan behöver utvecklas antingen inom befintliga
plattformar och nätverk eller i nya.
Aktörerna ser samverkansbehov inom flera områden för målgruppen asylsökande och
nyanlända. Arbetsförmedlingen ser stora samverkansbehov med kommunerna framöver.
Migrationsverket samverkar gärna kring kommuntal och ser också att nya politiska beslut
inom områden kopplat till samhällsorientering och ny EBO lagstiftning kräver samverkan.
Lärosäten syd kring kunskapsöverföring och andra operativa projekt. Region Skåne pekar
på skånskt ledningsforum roll och är liksom kommunerna positiva till att utveckla
samarbetet kring Partnerskap Skåne. Idéburen sektors etablerade samverkan kommer att
utvecklas i andra former och strukturer. Länsstyrelsen tar upp kommuntalsprocessen och
ser också behov av samverkan för lågt utbildade nyanlända.
Mötet beslutar att
- inte förlänga samverkansöverenskommelsen RÖK
- stärka strategisk närvaro i styrning av Partnerskap Skåne och SHK
- Idéburna sektorns strategiska samverkan/kontakt med offentlig sektor klargörs
- strategisk samverkan kan ske i andra forum efter intresse och behov, antingen i
befintliga forum eller kring specifika frågor kopplade till mottagande och
etablering som Länsstyrelsen driver

Åsa Stenbäck Holmér
Länsstyrelsen Skåne
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