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Vintern 2020

NTM-centralen i Österbotten ordnade en workshop för kommunerna i Österbotten om hur Samkommunen för 

Österbottens välfärdsområde kommer att inverka på organiseringen av integrationsarbetet. Aktörer som 

ansvarar för integrationen i Kfem, Korsholm, Jakobstadsnejden, Vasa och Vörå kommuner deltog i 

workshopen. 

Förhandsfrågor som har skickats till kommunerna:

1. Vilka av de integrationstjänster som nu ordnas av kommunerna skulle övergå till att ordnas av samkommunen för välfärdsområdet

(HYKY)? Vilka delar av tjänsten förutsätter även i fortsättningen lokalt engagemang och därigenom skulle bli kvar i kommunen?  

2. Hur skulle kommunernas samarbete organiseras och hurdana avtal skulle detta förutsätta, t.ex. partnerskapsavtal i koordineringen

av integrationens helheter och/eller ordnandet av vissa delar av integrationsservicen?  

3. I vilken mån ordnas integrationstjänster i kommunerna och med vilka kriterier för de kunder som kommit in i landet av olika skäl? 

4. Har kommunen i fortsättningen integrationstjänster som förutsätter kundens registrering? Var görs den inledande intervjun för de 

kunder som kommit in i landet med humanitära skäl? Hur förmedlas information om den inledande intervjun vidare och till vem?  

5. Vad krävs av kommunens kunddatasystem? Vem borde ha tillgång till kunddatasystemet? 

6. Hur ska ansökningar om att ingå avtal om specialkostnader i fortsättningen organiseras och hur ska samarbetet över

kommungränserna beaktas i specialkostnadsavtalen? Vem skulle ha huvudansvaret för ansökan? Hur bör organiseringen av 

samkommunen för välfärdsområdet göras, om ansvaret för ansökan om ersättning för social- och hälsovårdstjänsterna blir kvar hos

kommuner?  

7. Hur koordineras mottagningen av flyktingar? 

8. Betydelsen av TNO-servicepunkter (informations-, rådgivnings- och handledningstjänster) kommer att bli allt starkare i 

kommunernas integrationsarbete. Hur borde informations- och rådgivningspunkterna ordnas? Hurdant borde det minimala

serviceinnehållet minst vara? Hur kunde man stärka samarbetet vid de redan existerande rådgivningspunkterna i Österbotten till ett 

partnerskap? 



Organisering av integration i de österbottniska kommunerna och saker som bör beaktas i 

förberedelsen av Samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Rapporten skickades till

Gränssnittsgruppen för Samkommunen för Österbottens välfärdsområde (våren 2021)

• Medlemmarna i samarbetsgruppen för koordinering av integration inom NTM-centralen i Österbotten har 

utarbetat en situationsbild för organisering av integration i sin egen kommun. Avsikten är att den skulle 

användas i förberedelsen av Samkommunen för Österbottens välfärdsområde och att den skulle fungera 

som stöd i samordningen. 

1. Vem bär ansvaret för koordineringen och ordnandet av integrationen? 

2. Att använda socialvårdens tjänster i integrationsarbetet? 

3. Praxis för att komma överens om specialkostnader och om uppföljning? 

4. Kunddatasystem som används

5. Kvotflyktingarnas hälsogranskningar

6. Att använda tolktjänster och att ordna tjänster på det egna språket

7. Att ordna inledande kartläggning för kommunens kund

8. Att ordna integrationsplan för kommunens kund

9. Att ordna eftervård enligt integrationslagen

10. Verksamheten vid invandrarnas informations- och rådgivningsservicepunkt

Målet var att skapa

en helhetsbild över

ordnande av 

integrationstjänster

och vad bör beaktas

i förberedande

arbete i 

välfärdsområde



Ett exempel på en kommunmässig (Vasa) beredning under den tidigare ”sote-produktionsperioden”

Integrationsenhet

Integrationschef (koordinator)

Integrationsenheten arbetar 

helhetsmässigt med 

invandrarärenden, oberoende 

när eller varför invandraren har 

kommit till Finland.

Integrationsenheten koordinerar 

mottagning av invandrarna i 

kommunen. Integrationen 

främjas i samarbete med TE-

byrån, kommunen/landskapet 

och den tredje sektorn. 

Målet är att göra det möjligt att 

invandraren kan delta i 

samhällets verksamhet på bästa 

möjliga sätt. 

Vägledning och

integrations-

stöd till

flyktingar och

kvotflyktingar

(under 3 eller 4 

år i Finland)

Vägledning och

rådgivning

speciellt för 

arbetsrelaterade

invandrare och

deras familjer, 

invandrare som

invandrat p.g.a. 

äktenskap samt

internationella

studerande

Mottagnings-

tjänster för 

personer som

ansöker om

internationellt

skydd och

personer som

får tillfälligt

skydd

Utveckling av 

integrations-

processer

Flykting-

mottagning 

och 

integration

Welcome

office

Vasa 

mottagnins

central

Projekt
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Denna arbetsfördelning är endast 
riktgivande. Den preciseras när 

lagberedningsarbetet och planeringen 
av välfärdsområdets tjänster 

framskrider.



Målgrupp Mottagningscentral
Tjänster i kommunen som främjar 

integrationen 
Välfärdsområde NTM, TE-byrån, FPA
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• Under asylprocessen alla 

tjänster via 

mottagningscentralen: 

boende, 

hälsovårdstjänster, 

mottagningspenning, 

förberedande integrering 

• När kunderna får 

uppehållstillstånd: 

assisterad eller 

självständig flyttning

• Kontakt och rapport över 

flyttningen till kommunen.

• Information till kommunen 

om behov av att inleda 

familjeåterförenings-

processen

• Att ansöka om 

kommunplats till kunden 

enligt behov

• Att ordna bostad till de som fått en kommunplats

• Vägledning och rådgivning, inledande kartläggning och

integrationsplan för de som är utanför arbetskraften och

uppföljning.

• Gällande arbetslösa arbetssökande är utgångspunkten

att kommunen och TE-byrån tillsammans utarbetar en 

integrationsplan. För välfärdsområdet möjliggörs

deltagande i  sektorsövergripande integrationsplan.

• Uppföljning av integrationsplanen

• Övriga integrationsfrämjande tjänster kan vara till

exempel tjänster som främjar invandrarbarnets eller –

ungdomens integration samt tjänster som uppmuntrar

invandraren att självmant skaffa kunskaper och

färdigheter som behövs i samhället till exempel genom

att delta i verksamheten inom den tredje sektorn.

• Vid behov en anmälan för att bedöma behovet av 

socialvård

• Gällande de som fått uppehållstillstånd kartläggning av 

behoven till familjeåterförening och vid behov

vägledning

• Bastjänster för kommuninvånaren

• Kommunen bestämmer för kommunplatser och

mottagning. Kommunen bör dock höra välfärdsområdet

innan avtalet ingås eller kontrolleras.  

• Hälsovårdstjänster för de som fått

uppehållstillstånd

• Kompletterande och förebyggande utkomststöd

• För en person som anvisas till kommunen ansökes

vid behov om utkomststöd från FPA  i förväg

• Vägledning och rådgivning gällande förmåner

• Bedömning av vårdbehovet och vid behov tjänster 

enligt socialvårdslagen 

• Möjlighet att delta i sektorsövergripande inledande

kartläggning

• Deltagande i och uppföljning av 

sektorsövergripande integrationsplan

NTM-centralen: Avtal med kommunen om 

mottagning av flyktingar, den regionala 

koordineringen av integration, årliga 

kommunplatsförhandlingar om mottagning av 

flyktingar.

TE-tjänster: Inledande av jobbsökning, inledande 

kartläggning och integrationsplan till 

arbetssökanden, 

integrationsutbildning/ frivilliga studier, deltagande 

i och uppföljning av sektorsövergripande 

integrationsplan

FPA: minimiutkomststöd, bostadsbidrag, stöd 

enligt livssituation. FPA bör tillställa kommunen 

och välfärdsområdet snarast och utan avgift 

nödvändiga uppgifter om en invandrare på vilken 

denna lag tillämpas och som annat än tillfälligt får 

utkomststöd enligt lagen om utkomststöd. Lag

om temporär ändring av 11 § i lagen om 

utkomststöd Inledande kartläggning som görs i 

kommunen skapar användningsändamål för 

användningen av uppgifterna.

• Namngivna vägledare för främjande av integration

• Den part som beviljar kommunplatsen bör namnges och

meddelas till NTM-centralen

• Man ska komma överens om den lokala och regionala

praxisen för hörande

• Rätten att använda UMA ansöks om från

Migrationsverket

• Rätten att använda VTJ ansöks om från Myndigheten

för digitalisering och befolkningsdata

• Eventuellt namngivna socialarbetare inom 

välfärdsområdet till de kunder som ska integreras 

• Arrangemang gällande vägledning och rådgivning 

om förmåner till kunder som ska integreras i 

samarbete med kommunens integrationstjänster 

Eventuellt bör i välfärdsområdets 

förvaltningsstadga eller instruktion beaktas den i 

lagen antecknade kommunens skyldighet att höra 

välfärdsområdet om kommunplatser och 

mottagning – var och av vem behandlas ärendet. 

Bör beaktas behovet till snabb behandling när det 

gäller personer som anvisas till kommunen. 

• I olika kommuner kan det ha varit olika anvisningar 

för beviljandet av kompletterande och 

förebyggande utkomststöd. I den regionala riktlinjen 

ska beaktas också kunder som ska integreras.

• Rätten att använda UMA ansöks om från 

Migrationsverket

• Rätten att använda VTJ ansöks om från 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
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Målgrupp Tjänster i kommunen som främjar integrationen Välfärdsområde NTM, TE-byrån, FPA
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• Att komma överens om mottagning av kvotflyktingar med

NTM-centralen

• Beredning av invandringen

• Hälsouppgifter från ursprungslandet, bör tillställas

välfärdsområdet

• Att reservera bostad och förberedelser

• Informering av samarbetsparterna

• Att ansöka om ekonomiskt stöd

• Bastjänster för kommuninvånaren

• Vägledning och rådgivning enligt integrationslagen

• Kartläggning av behov till familjeåterförening och vid behov

vägledning

• Inledande kartläggning och integrationsplan till personer

utanför arbetskraften och uppföljning. 

• Gällande arbetslösa arbetssökande är utgångspunkten att

kommunen och TE-byrån tillsammans utarbetar en 

integrationsplan. För välfärdsområdet möjliggörs deltagande i  

sektorsövergripande integrationsplan.

• Vid behov en anmälan för att bedöma behovet av socialvård

• Hälsogranskningar och övriga hälsovårdstjänster

• För en person som anvisas till kommunen ansökes vid

behov om utkomststöd från FPA  i förväg

• Kompletterande och förebyggande utkomststöd

• Vägledning och rådgivning gällande förmåner

• Bedömning av behov gällande socialvården och vid 

behov tjänster enligt socialvårdslagen

• Möjlighet att delta i sektorsövergripande inledande

kartläggning

• Deltagande i och uppföljning av sektorsövergripande

integrationsplan

NTM-centralen: Avtal med kommunen om mottagning 

av flyktingar, den regionala koordineringen av 

integration, årliga kommunplatsförhandlingar om 

mottagning av flyktingar.

TE-tjänster: Inledande av jobbsökning, inledande 

kartläggning och integrationsplan till arbetssökanden, 

integrationsutbildning/ frivilliga studier, deltagande i och 

uppföljning av sektorsövergripande integrationsplan:, 

FPA: minimiutkomststöd, bostadsbidrag, stöd enligt 

livssituation. FPA bör tillställa kommunen och 

välfärdsområdet snarast och utan avgift nödvändiga 

uppgifter om en invandrare på vilken denna lag 

tillämpas och som annat än tillfälligt får utkomststöd 

enligt lagen om utkomststöd. Inledande kartläggning 

som görs i kommunen skapar användningsändamål för 

användningen av uppgifterna. 

• Namngivna vägledare för främjande av integration

• Utövande av myndighetsroll hos den som utarbetar

integrationsplanen? 

• Den part som beviljar kommunplatsen bör namnges och

meddelas till NTM-centralen

• Man ska komma överens om den lokala och regionala

praxisen för hörande

• Rätten att använda UMA ansöks om från Migrationsverket

• Rätten att använda VTJ ansöks om från Myndigheten för 

digitalisering och befolkningsdata

• Eventuellt namngivna socialarbetare inom

välfärdsområdet till de kunder som ska integreras

• Koordinering av hälsogranskningar och stärkande av 

kompetens inom välfärdsområdet, namngivna

sakkunniga inom hälsovården?

• Arrangemang gällande vägledning och rådgivning om

förmåner till kunder som ska integreras i samarbete

med kommunens integrationstjänster

• Eventuellt bör i välfärdsområdets förvaltningsstadga

eller instruktion beaktas den i lagen antecknade

kommunens skyldighet att höra välfärdsområdet om

kommunplatser och mottagning – var och av vem

behandlas ärendet. Bör beaktas behovet till snabb

behandling när det gäller personer som anvisas till

kommunen. 

• I olika kommuner kan det ha varit olika anvisningar för 

beviljandet av kompletterande och förebyggande

utkomststöd. I den regionala riktlinjen ska beaktas

också kunder som ska integreras.

• Rätten att andänva UMA ansöks om från
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Tack! 
Emine Ehrström

emine.ehrstrom@ntm-centralen.fi

Österbottens NTM-central

Partnerskap är nyckeln för framgångsrik förändring 


