
ARKIVDOKUMENT 

Interpellation 

"Ett av de stora problemen för de asylsökande flyktingarna är 

isoleringen, problem att ta sig in till staden, inte sällan ligger 

asylboendena utanför centralorten. Antalet bussresor är begränsat. 

Möjligheten att ta sig in till bibliotek, museer och olika 

kulturaktiviteter är begränsade. Många av våra bildningsförbund 

bedriver undervisning i svenska/samhällskunskap men problemet är 

att flyktingarna inte kan ta sig in i centralorten för de saknar 

bussbiljetter. Ett sätt är att erbjuda en avgiftsfri kollektivtrafik i 

kommun och län. Det om något skulle bidra till att bryta isoleringen 

och vara ett viktigt led i integrationen av våra asylsökande flyktingar. 

Min fråga till regionstyrelsens ordförande är: 

Vilka åtgärder har regionstyrelsen och berörda nämnder vidtagit för 

att underlätta integrationen sedan motionen "Underlätta 

integrationen genom avgiftsfria resor för asylsökande" behandlades 

vid Regionfullmäktige den 26 april 2017? 

Falkenberg den 17.11 

Per Sjövall, V. 
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Datum Diarienummer 
2017-11-28 RS170812 

Svar på interpellation ang åtgärder som vidtagits för att 
underlätta integration genom avgiftsfria resor för 
asylsökande 

Bakgrund 
Per Sjövall (V) har lämnat in en interpellation med frågan vilka åtgärder 
regionstyrelsen och berörda nämnder har vidtagit för att underlätta integrationen 
sedan motionen ”Underlätta integrationen genom avgiftsfria resor för 
asylsökande” (RS160557) behandlades vid Regionfullmäktige den 26 april 2017.  

Interpellationen lyfter utmaningar med koppling till isolering och tillgänglighet för 
asylsökande, men landar i en bredare frågeställning om vilka åtgärder som 
vidtagits för att underlätta integration sedan april 2017.  

Region Hallands arbete för integration och inkludering 
Region Halland arbetar kontinuerligt i samverkan med andra för att möta de behov 
som finns och för att skapa förutsättningar både för asylsökande och nyanlända till 
långsiktig integration och inkludering.  

Arbetet för att skapa långsiktig integration och inkludering handlar främst om att 
skapa förutsättningar för barn och unga att klara skolan, verka för en inkluderande 
arbetsmarknad där alla människors förmåga tas till vara samt främja hälsa.  

Behoven inom gruppen asylsökande täcker många olika områden: mottagande 
och bostadsförsörjning, resurser inom förskola och skola, hälsa, information och 
samverkan, sysselsättning, språk och sociala nätverk. Region Halland arbetar 
kontinuerligt inom samtliga dessa områden, dels med att samla och utbyta 
kunskap för att göra det möjligt att satsa resurser där de verkligen behövs och dels 
med konkreta insatser i samverkan med andra.  
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Exempel på insatser som genomförts sedan april 2017: 
 

• Finansiering av projektinsatser inom regional utveckling. Under 2017 har 
ett antal projekt med syfte att bidra till ökad jämställdhet, inkludering och 
kompetensförsörjning finansierats. Bland annat Integration i förening, Doula 
och kulturtolk, Accelererade möjligheter, Mentorskap för integration, Mat, 
måltid och infkludering, Öppna företag samt En ny modell för 
integrationsarbete i läsecirklar vid biblioteken. 

• Introduktionspaket ”Välkommen hit”. Ett gemensamt introduktionspaket har 
tagits fram i samverkan mellan Region Halland, Länsstyrelsen, 
Migrationsverket, Polisen och andra aktörer. Syftet med introduktionspaketet 
är att  skapa bättre förutsättningar för en snabb integration genom samlad och 
kvalitetessäkrad myndighetsinformation. 

• Språkstart Halland för asylsökande och nyanlända familjer i Halmstad 
och Hylte. Lokala samverkanskssatsningar med syfte att främja tidig 
språkutveckling hos barn. 

• Finansiering av utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvården i syfte att 
stärka det sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande  arbetet. Projekt som 
beviljats medel: Kunskapslyft för jämlik hälsa i Hylte kommun samt Jämlik 
hälsa för asylsökande barn 0-6 år. 

• Språkpraktikssatsningar för både asylsökande läkare och tandläkare 
samt nyanlända undersköterskor och vårdbiträden. Arbetet har skett i 
samverkan mellan Region Halland, de halländska kommunerna och 
Arbetsförmedlingen. Syftet är att möjliggöra inträde på arbetsmarknaden för  
asylsökande respektive nyanlända inom vård och omsorg. Resor till och från 
folkhögskolorna samt praktikplatsen ingår för deltagarna.  

• Kompetenscentrum. En utbildningsvårdcentral för läkare från länder utanför 
EU/EES i behov av praktik före provtjänstgöring alternativt kunskapsprov.  

• Svenska för vårdpersonal med sysselsättning inom Region Halland erbjuds. 
Syftet med undervisningen är att fördjupa kunskaperna i svenska språket och 
möjliggöra för legitimerad personal att uppnå C1-nivå.  

• Ökad rätt till vård för personer med tillfälligt uppehållstilstånd. Beslut har 
fattats att personer med tillfälliga uppehållstillstånd jämställs med asylsökande 
när det gäller rätt till vård och subventionerad vård inom Region Halland. Det 
gäller främst ensamkommande barn samt vissa anhöriga till skyddsbehövande 
personer.  

• Satsningar för förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors 
hälsa. Det övergripande målet med insatsen är att minska risken för 
komplikationer under graviditet, vid och efter förlossning för mamma och barn, 
samt att säkerställa en trygg och jämlik vård. 
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Möjlighet till avgiftsfria resor för asylsökande i Halland idag 
Interpellationen hänvisar till en motion (RS160557) om att underlätta integration 
genom avgiftsfria resor för asylsökande flyktingar och lyfter behovet av avgiftsfria 
bussresor för att bryta isolering. 
 
Asylsökande som deltar i aktivitet kan få reseersättning av Migrationsverket, om 
anordnaren är ett studieförbund eller har tecknat överenskommelse med 
Länsstyrelsen. Reseersättningen kan utbetalas i förväg, mot uppvisning av ett intyg 
om deltagande. 
 
Resor till utbildningsaktiviteter är med andra ord kostnadsfria för den asylsökande. 
 
Vad gäller boendesituationen för asylsökande i Halland kan nämnas att 
Migrationsverket under våren 2018 kommer att avveckla de sista nu kvarstående 
tillfälliga asylboenden som finns i Halland, utöver Spenshult. Det innebär att inom en 
snar framtid bor samtliga asylsökande, som inte har eget boende, på Spenshult. 
Region Halland har kontinuerlig dialog med Migrationsverket när det gäller 
kollektivtrafiken i syfte att möta behovet av tillgänlighet och fortsatt bidra till 
asylsökandes möjligheter att resa.  
 

 

Regionstyrelsen 
 

 
Mats Eriksson 
Regionstyrelsen 

Catarina Dahlöf 
Regiondirektör 
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