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Tema för god praxis (februari 2016): 
Förläggningen och kommunen – samarbete och stöd för att bli kommuninvånare 
 
Uleåborgsmodellen – välhanterad överföring från förläggningen till kommunen  
 
Användningsändamål:  
Processbeskrivning för att göra överföringen från förläggningen till kommunen smidigare.  
 
Aktörer som kan använda verksamhetsmodellen: 
Förläggningens personal och kommunens tjänstemän (här socialväsendets förmånshandläg-
gare/serviceförmannen). 
 
Målgrupper som är nyttohavare: 
Asylsökande som fått uppehållstillstånd och ska överföras till kommunen.  
 
Central idé för verksamhetsmodellen eller motsvarande: 
Funktionaliteten bygger på tydlig ansvarsfördelning mellan förläggningen och kommunens tjänstemän 
samt på uppgifts- och processbeskrivning. Ovan nämnda ansvar, uppgifter, och processer har beskri-
vits skriftligt och alla berörda parter har tillgång till dem.  
 
En tydlig process- och uppgiftsbeskrivning sparar tid. Modellen är effektiv eftersom man undviker 
överlappande arbete och å andra sidan säkerställer den att kundprocessen inleds så snart som möjligt 
i kommunen och att ingen faller mellan stolarna.   
 
Centrala aktörer som behövs för genomförandet, deras uppgifter och nödvändiga resurser: 
Ansvarspersonen på förläggningen: ger info om uppehållstillstånd 
 
Ansvarsperson vid kommunens socialväsende (invandrartjänster): tar emot dokumenten som förlägg-
ningen skickar och fastställer en egen kontaktperson 
 
Egna kontaktpersonen inom socialtjänsterna: inleder kundprocessen. 
 
Beskrivning av verksamhetsmodellen eller motsvarande: 
Ansvarspersonen på förläggningen ger info om uppehållstillstånd: registrering vid magistraten, ansö-
kan om FPA-kort, anhängiggörande av främlingspass, överenskommelse om bostadssökande (själv-
ständigt/assisterat), förberedelse inför överföring till kommunen, flyttanmälan, överenskommelse om 
flyttdag, handlingar med följebrev till stadens invandrartjänster. Allt detta finns på en tydlig checklista.     
 
Serviceförmannen vid kommunens socialväsende: tar emot handlingarna som förläggningen skickat, 
registrerar klienten i klientdatasystemet, fastställer en egen kontaktperson och fattar det första beslutet 
om utkomst.  
 
Egna kontaktpersonen inom socialtjänsterna: registrerar klienten på ersättningslistorna, bokar tider för 
klientmottagning bl.a. till hälsovårdstjänsterna.  
 
I klientarbetet i kommunen försöker man utgå från det man uppnått vid förläggningen. Ett separat 
överföringsmöte hålls om det behövs mer ingående information om klientens situation.  
 
Resultat och effekter av verksamhetsmodellen eller motsvarande: 
Verksamhetsmodellen har en tydligt beskriven process och ansvarsskyldigheter. Verksamhetsmo-
dellen hjälper klienten eftersom det snabbar upp processen att saker anhängiggjorts redan på förlägg-
ningen. Den säkerställer att klienten får del av tjänsterna och att nödvändig information överförs från 
en aktör till en annan. Verksamhetsmodellen hjälper kommunen eftersom det hjälper arbetstagarna 
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hantera klientskapet, det gör ansökningen om kommunersättningar tydligare och bidrar till att ersätt-
ningslistorna är uppdaterade. 
Modell och beskrivning av god praxis: 
PowerPoint-presentation (se nedan) 
 
Utvecklare och kontaktpersoner för den beskrivna verksamhetsmodellen eller motsvarande: 
Jouni Röntynen, serviceförman, Uleåborg stad, förnamn.efternamn@ouka.fi; Jenni Korpikari, ställf. 
direktör, förläggningen i Uleåborg  
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