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Inledning  
Under 2015 kom fler människor som flyktingar till Sverige – och Vänersborgs kommun – än någonsin 
tidigare. Under extrem belastning löste kommunen med hjälp av engagerade medarbetare och 
extraordinära insatser tak över huvudet, skolplatser och barnomsorg och mycket annat för de flera 
hundratals människor som har sökt sig hit i hopp om en bättre framtid. Organisationen sattes på hårt 
prov och såväl styrkor som svagheter i systemet blev kännbara. 

I efterdyningarna av den mest akuta situationen fanns ett tydligt behov av ett samlat grepp kring att 
ta vara på de erfarenheter som har gjorts, adressera de utmaningar som finns inför framtiden och 
inte minst ta vara på de möjligheter som alla nyanlända kan innebära för kommunen. Många 
verksamheter uttryckte behov av mer tydligt uttalad riktning i integrationsfrågorna, att det saknas 
överblick av vad som sker i kommunen och att det är otydligt vem som ska göra vad. Till det fanns 
också en fortsatt hård belastning för stora personalgrupper och attityder och känslor inför en laddad 
fråga som media under en period i stort sett rapporterade kring dagligen med rubriker som kris och 
systemkollaps. Uppdrag Integrationssamverkan initierades av kommunledningen för att möta dessa 
behov.  

I den här rapporten finns kunskap och röster från över 350 personer som har delat med sig av sina 
erfarenheter. Av dessa är de flesta medarbetare i linjen i olika delar av den kommunala 
organisationen, ett åttiotal är chefer och 19 personer tillhör externa sammanhang. Sammanlagt har 
dessa personer lagt ner över 680 timmars arbete för att bidra till detta underlag. Det finns en 
förväntan och en stark önskan i organisationen att detta ska ha betytt något som leder till ett faktiskt 
resultat och en konkret positiv effekt för integrationsarbetet.  

 

 

UPPDRAG 
Integrationssamverkan är ett förvaltningsövergripande uppdrag som ska leda fram till ett förslag till 
strategisk plattform för organisationens integrationsarbete. Plattformen ska beskriva hur arbetet ska 
genomföras inom organisationen för att säkerställa en framgångsrik integration i Vänersborgs 
kommun i ett tioårsperspektiv.  

Förslag till uppdragsformulering och arbetsmetod beslutades av kommunledningen den 4 maj 2016. 
Ursprunglig operativ tidplan för arbetet löpte mellan 4 maj – 31 dec 2016. Den förlängdes senare till 
31 januari 2017. Utvecklingskontoret är utförare av uppdraget.  

Ett antal utgångspunkter har varit vägledande vid genomförande: 

� Normalisering  
� Hela organisationens angelägenhet 
� 360°-dialog – involvera människor som berörs utifrån flera perspektiv 
� Vägen är en del av målet 
� Kunskapsbaserat 
� Koppling bostad och arbetsmarknad 
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Utgångspunkterna bygger på synsättet att integration inte är en ny fråga, utan ett område som såväl 
Sverige som landets kommuner arbetat med – om än i olika grad – i decennier. Det är ett 
mångdimensionellt ämnesområde, som berör de flesta samhällsfunktioner på olika sätt. För ett 
positivt arbete som ger effekt behöver hela organisationen engageras. I kunskapen om problemen 
finns nyckeln till lösningen. För att få bästa möjliga underlag involveras de som berörs, både internt 
och externt, samtidigt som även oberoende faktakällor används för att sätta in området i ett större 
sammanhang. Själva arbetet i sig, och inte enbart slutprodukterna, är en viktig del av resultatet.  

Den strategiska plattformen ska beskriva ett tydligt framtida läge för organisationens 
integrationsarbete, koppling till vision, inriktningsmål och förväntade resultat, utpekat ansvar och 
funktion, definiera utmaningar och möjligheter, nämna metoder och medel och definiera vilka arenor 
och kanaler som ska användas. 

 

 

Metod 
Arbetet har bedrivits som en process där dialog med nyckelgrupper inom organisationen är en 
grundbult. Processen består av fem steg: formulering, kartläggning, dialog, produktion och beslut.  

 

 

Figur 1. Översiktsbild av processen för arbetet med Integrationssamverkan, de olika stegen och dess huvudaktiviteter samt 
vilka resultat som förväntas från varje steg. Förankring och kommunikation är kritiska stödprocesser och möjliggörare för 
arbetet. 

Syftet med Kartläggning har varit att få en översikt och ett diskussionsunderlag kring viktiga faktorer 
som påverkar utformningen av det fortsatta integrationsarbetet. Det bygger grunden för ett 
kunskapsbaserat arbete som ger insikt om utmaningar och nycklar till lösningar. Det har också varit 
ett sätt att bearbeta faktorer som överblick, otydlighet och attityd inom organisationen och starta 
utvecklingsarbetet med nyckelpersoner. I steget Dialog har syftet varit att identifiera vad som 
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kännetecknar en god integration och vad som behöver förbättras i kommunen i ett vidare perspektiv. 
Förvaltnings- och kontorscheferna har valt ut vilka verksamheter som ska delta i de olika stegens 
workshopar.  

Kunskapsunderlaget och översikten som arbetats fram i ovannämnda steg dokumenteras i den här 
rapporten. Förslaget till strategisk plattform är ett separat dokument som baserar sig på analysen 
och slutsatserna i detta dokument. 

 

Roller och ansvar 
Till uppdraget har en processledare, en förvaltningsövergripande kvalitetsgrupp och en styrgrupp 
knutits.  
 

� Styrgrupp 

Kommunledningen är initiativtagare och beställare av uppdraget och har under genomförandet 
fungerat som styrgrupp. Kommundirektör Ove Thörnkvist är styrgruppens ordförande.  

Styrgruppen har ett övergripande ansvar för den politiska förankringen och för att ställa tillräckliga 
resurser till förfogande för uppdragets genomförande inom den egna organisationen. De är 
mottagare av resultatet och ansvariga för beslut och implementering utifrån detta.  

� Processledning 

Processledaren ansvarar för det operativa genomförandet, sammanställning av arbetsdokumentation 
och skrivning av förslag till strategisk plattform. Vidare står processledaren för löpande 
kommunikation till nyckelpersoner och rapportering till styrgrupp kring framdrift och kritiska 
faktorer. 

Utsedd processledare för uppdraget är Jessica Vacklid, Utvecklingskontoret. 

� Kvalitetsgrupp 

Gruppen är sammansatt av personer som är seniora inom integrationsfrågor eller områden som 
påverkar integrationsarbetet utifrån olika perspektiv. Representation finns från Socialförvaltningen, 
Barn- och utbildningsförvaltningen, Byggnadsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen och 
Kommunstyrelseförvaltningen. Deltagarna ansvarar för att bistå processledaren med kvalitetsstöd 
utifrån sina sakområden. 

Deltagare i kvalitetsgruppen är: 

� Ulrika Gardtman (Sektionen för nyanlända 1) 
� Alexander Oskarsson (AMA Knutpunkten) 
� Pernilla Bredberg (Välkomsten) 
� Christer Glännestrand (Kultur och fritid) 
� Hamid Akhlaghi Boozani (Plan) 
� Anne-Lie Lindgren (Folkhälsa, Utvecklingskontoret) 
� Ronny Irekvist (Säkerhet, Utvecklingskontoret) 
� Vivian Komstadius (Kommunikation, Utvecklingskontoret) 
� Karin Källén (Överförmynderi) 
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Avgränsningar 
Ett antal avgränsningar har ramat in och satt förutsättningarna för genomförandet av uppdraget. 
Främst gäller det att Integrationssamverkan inte sker utifrån ett politiskt uppdrag. Det är en 
organisatorisk genomlysning som grundar sig på förväntade resultat och aktiviteter att samverkan 
mellan förvaltningarna ska öka och bedömningen är det generella uppdraget redan finns. Detta 
sätter också de yttre ramarna för vad som är möjligt att föreslå i ett strategiskt dokument. Eventuella 
förslag eller behov med politisk dimension kommer att rapporteras och framställas till berörd politisk 
instans.  

Vidare genomförs inte heller någon genomgripande ekonomisk konsekvensanalys när olika aspekter 
av organisationens integrationsarbete belyses. Detta innefattar även hur flödet kring statsbidraget 
för flyktingmottagandet ser ut och fördelas. 

Uppdraget har utgått ifrån hur kommunens verksamheter, hur integrationsarbete och 
flyktingmottagning ser ut idag och gällande ansvarsfördelning mellan olika intressenter. Utvecklingen 
av asylboendet Restad gård har inte ingått i kartläggningen. 

I dialogarbetet fanns initialt en större ambition att inkludera fler externa intressenter. Detta 
avgränsades under arbetets gång till Arbetsförmedlingen, Kunskapsförbundet Väst samt dialog med 
boende på Torpa. I ett fortsatt arbete baserat på slutsatserna i denna rapport är det önskvärt att 
bredda dialogen till att även innefatta näringslivsaktörer, ideella sektorn med flera.   

 

KARTLÄGGNING 
Fokus i kartläggningen har varit att få en överblick av kommunens integrationsarbete och sätta det i 
relation till omvärlden och befintlig kunskap om området. Innan det går att ge några 
rekommendationer om framtiden måste det finnas en klarhet i nuläget och syftet har varit att få 
fram ett gediget kunskapsunderlag och en översikt av behoven. Den viktigaste delen har varit att 
involvera medarbetare på bred front att dela med sig av sin syn på styrkor och svagheter i 
integrationsarbetet.   

 

Figur 2. Översiktsbild av de olika huvudstegen i kartläggningsfasen som har genomförts.  

 

Definition av integration 
Vad betyder integration? Det är ett komplext begrepp som många har olika uppfattningar om vad 
det innebär, vilket märkts inte minst i de olika dialogmöten som genomförts inom detta arbete. 
Redan tidigt sågs ett behov av att definiera vad vi menar med integration, för att få en gemensam 
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utgångspunkt vid diskussionerna och för att kunna bli tydliga med innehåll och avgränsningar i 
arbetet. 

I arbetsgruppen för Integrationssamverkan har olika beskrivningar av integration och viktiga 
hörnstenar i begreppet jämförts och diskuterats. Följande definition har tagits fram och använts 
genom arbetet:  

”Integration beskriver en ömsesidig process där personer med utländsk bakgrund och samhället i 
deras nya hemland anpassar sig till varandra. Målet är att alla människor ska kunna delta i 
samhällsgemenskapen på lika villkor, utifrån såväl ekonomiskt, juridiskt och socialt perspektiv, vilket 
är en förutsättning för social hållbarhet. Att vara en del av samhällsgemenskapen är en mänsklig 
rättighet.” 

Detta bygger till största delen på FNs flyktingorgans (UNHCR) officiella definition1, men förkortat och 
omformulerat för att göra den mer lättillgänglig.  

Det finns många olika uppfattningar om begreppet och det har varit tydligt även i det här arbetet att 
vissa uppfattar det som laddat eller problematiskt att koppla begreppet till en specifik grupp 
(människor med utländsk bakgrund). En viktig hörnsten har därför varit att definitionen ska ligga i 
linje med hur begreppet används i nationell och internationell kontext. När integration används i 
politiska sammanhang så är det ovanstående process och grupp/samhälle som åsyftas och det är 
relevant att kunna följa det perspektivet även lokalt. Det handlar inte om att förstärka ett ”vi och 
dom”-tänkande utan om att kunna adressera vissa utmaningar och behov som trots allt är specifikt 
kopplat till en viss målgrupp (till exempel språkkunskap). I grunden handlar det om att också kunna ta 
tillvara på möjligheterna som det innebär att människor vill bosätta sig här. I detta sammanhang är 
det dock viktigt att lyfta att ömsesidighet är en av grundbultarna i definitionen. Integration handlar 
om det som händer när personer med utländsk bakgrund kommer för att leva i Sverige, men det 
handlar i lika hög grad om det samhälle som tar emot dem. Det handlar om oss tillsammans och hur 
vi anpassar oss till varandra. Här görs kopplingen till nästa grundbult som är social hållbarhet, för att 
visa att detta är ett av perspektiven i ett större sammanhang som innefattar alla människors 
inkludering i samhället.  

 

Ledning och styrning 
Då all verksamhet ska utgå från de målstyrningsprinciper som är fastlagda har det varit relevant att 
titta på hur befintlig målkedja stödjer ett integrationsarbete.  

Kommunens målinriktade arbete utgår från Kommunfullmäktiges vision: ”Vänersborgs kommun – 
attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet”. Visionen är kopplad till inriktningsmål, förväntade 
resultat och aktiviteter och ska följas upp systematiskt. Målkedjan ska tydligt följas från fullmäktige 
via nämnderna till verksamhet, som genomför, följer upp, rapporterar och gör förbättringar så att 
resultaten nås.2  

Kommunstyrelsen är genom sin lednings- och styrfunktion ansvarig för att leda och samordna 
kommunens förvaltning och ha uppsikt över den verksamhet som bedrivs av nämnderna. Inom 
ramen för detta ligger också ett ansvar för hela kommunens utveckling, strategisk planering av 
kommunens utveckling, personalpolitiken, utveckling av den kommunala demokratin, 

                                                           
1 UNHCR 2009:17, 2009:24 
2 Regler för mål-och resultatstyrning, KF 2013-12-11 § 161, Vänersborgs kommun 
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sysselsättnings- och arbetslöshetspolitiken och kvalitetssäkringen. Det är kommunstyrelsen som 
implementerar målstyrningen.3 

Socialnämnden ansvarar inom ramen för den lagstyrda verksamheten bland annat utifrån lagen om 
mottagande av asylsökande. I övrig verksamhet ska socialnämnden ansvara för integrationsfrågor.4 

 

Inriktningsmål 

Inriktningsmålen är kommunfullmäktiges viljeinriktning för vad som ska uppnås och ska ge en 
strategisk och övergripande vägledning.  

Inriktningsmålen antas årligen i juni av kommunfullmäktige. Befintliga mål togs fram och antogs 
första gången av kommunfullmäktige i december 2013 och började följas upp 2015. Målen riktar inte 
in sig på målgrupp utan berör alla invånare. De stödjer på så sätt indirekt integrationsarbete utifrån 
flera olika perspektiv (sysselsättning, boende, delaktighet) men pekar inte ut någon särskild riktning. 
Genom att koppla konkreta förväntade resultat till nedanstående av inriktningsmålen kan arbetet 
styras till integrationsarbete eller social hållbarhet. 

� Fler invånare upplever livskvalitet, välbefinnande och trygghet 
� Fler invånare ska bli delaktiga i utbudet av kultur, idrott, rekreation och föreningsliv 
� Fler invånare ska vara nöjda med kommunens service och hur behov och förväntningar 

tillgodoses 
� Fler invånare anser att kommunen har en öppen dialog med invånare, företag och föreningar 
� Fler attraktiva och energieffektiva boenden i hela kommunen 
� Fler mötesplatser som är till för alla i hela kommunen 
� Det ska vara enklare för företag att etablera sig och verka i kommunen 
� Verksamheten ska i ökad grad utformas så att den inkluderar alla 

 

Förväntade resultat 

Kommunstyrelse och nämnder preciserar inriktningsmålen i förväntade resultat. Det är vad som 
förväntas åstadkommas, erhållas eller uppnås.  

Under 2016 finns det inga specifika, direkta förväntade resultat inom området integration eller kring 
målgruppen flyktingar/invandrare. Det finns dock 5 st. resultat som mer tydligt pekar ut målgrupper, 
där integrationsaspekter kan vara en viktig ingång. Utöver detta finns dryga 30-talet resultat som på 
olika sätt kan kopplas till folkhälsofaktorer och social hållbarhet, dit aktiviteter kopplat till 
integrationsaspekter skulle kunna knytas.  

Vid genomgång av kommande förväntade resultat för 2017 framgår att av de tidigare 5 förväntade 
resultaten har ett försvunnit och 2 nya kommit till. Detta innebär att det finns 6 st. resultat som mer 
tydligt pekar ut målgrupper, där integrationsaspekter kan vara en viktig ingång. Utöver detta finns 
det liksom tidigare dryga 30-talet resultat som på olika sätt kan kopplas till folkhälsofaktorer och 
social hållbarhet, dit aktiviteter kopplat till integrationsaspekter skulle kunna knytas.  

 

                                                           
3 Reglemente för Kommunstyrelsen, Vänersborgs kommun 
4 Reglemente för Socialnämnden, Vänersborgs kommun 
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Förväntade resultat 

2016 

Verka för att personer som har svårigheter att nå ut på reguljär 
arbetsmarknad ges möjlighet till praktik och arbete som kan stärka dem i 
deras strävan att komma ut i tillsvidareanställning  

Socialnämnden 

Nya grupper, som tidigare inte varit representerade, ska omfattas av 
verksamheten  

Kultur- och 
fritidsnämnden 

Ökat arbete med mångfaldsperspektiv  
 

Socialnämnden 

Information till och kommunikation med gode män/förvaltare skall 
förbättras 

Överförmyndarnämnden 

Hänsyn ska tas till social inkludering vid t.ex. upphandling.  
 

Samhällsbyggnads-
nämnden 

2017 

Verka för att fler personer som har svårigheter att nå ut på reguljär 
arbetsmarknad ges möjlighet till sysselsättning som kan stärka dem i 
deras strävan att erhålla tillsvidareanställning   

Socialnämnden 

Nya grupper, som tidigare inte varit representerade, ska omfattas av 
verksamheten 

Kultur- och 
fritidsnämnden 

Information till och kommunikation med gode män/förvaltare skall 
förbättras 

Överförmyndarnämnden 

Fortsätta arbetet med social hänsyn/inkludering så att fler människor 
hjälps in i arbete 

Samhällsbyggnads-
nämnden 

Skapa värdiga boenden för (nämndens) olika målgrupper Socialnämnden 

Dialogen med nysvenskar ska förbättras Kommunstyrelsen 

 

 

Aktiviteter 

Aktiviteterna är de avgörande insatserna för att nå förväntade resultat. De beslutas och genomförs 
inom förvaltningarna på alla nivåer.  

Bland aktiviteterna som knyts till förväntade resultat finns 12 st. som direkt kan kopplas till 
målgruppen/integration under 2016. Dessa finns främst inom socialförvaltningen. Det finns inga 
aktiviteter som går genom alla förvaltningar, som man t.ex. kan se med vissa planer och moment 
(personalenkäten, likabehandlingsplaner etc.) Det finns däremot väldigt många aktiviteter som berör 
barn (skola) eller målgruppen alla invånare, som indirekt kan vara integrationsfrämjande. 

 

 

 

 

 



10 
 

Aktiviteter 

2016 

Verksamhet för barn och vuxna på asylboendet  Pågående Musikskola 

Ny fritidsgård på Sportcentrum, ökad kontakt med 
flyktingmottagningen 

Pågående Ungdom 

Erbjuda språkpraktik på daglig verksamhet Pågående Ansvar 332 

Interkulturellt förhållningssätt  Pågående Blåsut förskola m.fl. 

Implementering av brukarmedverkan genom FIT 
(feedback informed treatment)  

Pågående Nyanlända/Flykting-
mottagning 

Ökad samverkan med boendet för ensamkommande 
flyktingbarn  

Pågående Ungdom 

Pågående Införa nytt och förbättrat 
introduktionsprogram 

Pågående Nyanlända/Flykting-
mottagning 

Öka kunskapen hos personalen på IFO kring 
mångfaldsfrågor genom genomförande av IFO-dag 
med föreläsare kring ämnet 

Klar Individ- och 
familjeomsorg 

Integrationsprojektet på Sportcentrum   Ej påbörjad Arena och fritid 

Personalförsörjningsplan (ingår i SUP) (Ansvar 342) Ej påbörjad Ansvar 342 

Skapa struktur för information kring nyföretagande 
för nyanlända  

Ej påbörjad Utvecklingskontor 

El Sistema Ej påbörjad Rånnums skola 

 

Aktiviteterna för 2017 är inte framtagna vid tidpunkten för denna genomgång (september 2016).  

 

Diskussion 

Det finns en struktur och tydliga regler för styrningen av målkedjan och växelverkan mellan mål, 
resultat och aktiviteter. I praktiken finnas dock sällan den tydliga logiken vid granskning av dessa 
parametrar, där kopplingen att aktiviteterna verkligen bygger upp resultatet framgår. Sett genom 
integrationsperspektivet kan konstateras att det saknas en tydlig styrning på området som effektivt 
gör att alla förvaltningar aktivt arbetar med frågan. Det finns ett direkt förväntat resultat för 
nästkommande år, inga för föregående år. Ur en synvinkel behöver inte det nödvändigtvis vara en 
nackdel, då det inte innebär en prioritering mellan grupper eller områden. Inriktningsmålen och ett 
större antal indirekta förväntade resultat som stöder arbete med social hållbarhet och likvärdighet 
lämnar ett utrymme att arbeta med perspektivet – om än outtalat. Konsekvensen blir dock att det 
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lämnar över tolkningsutrymmet till förvaltningarna och verksamhetscheferna att utifrån prioritering, 
medvetenhet och intresse lyfta in området – eller inte – i tydliga aktiviteter. Bland nuvarande 
aktiviteter finns de som har en direkt koppling till målgruppen, med sammantaget blir de ganska 
fragmentiserade till att gälla enskilda insatser och enskilda enheter. Det ger inte någon bild av vad ett 
sammanhängande integrationsarbete ska uppnå. Samtidigt är det självfallet så att andra resultat och 
aktiviteter som inte är gruppspecifika också kan ha en positiv inverkan på integrationen. Det är dock 
svårt att få en överblick kring insatser, påverkan och effekt av dessa då integrationen som helhet inte 
följs upp i dagsläget. Slutligen kan konstateras att i det förväntade resultaten för 2017 inte går att 
utläsa någon särskild reaktion på flyktingkrisen och de kommande utmaningar som kommunen står 
inför. 

 

 

Historik 
För att förstå utgångsläget för kommunens integrationsarbete idag har det varit angeläget att 
försöka spåra historiken över tid. Hur har vi arbetat tidigare med integration i Vänersborg och hur har 
det fungerat? Detta har gjorts genom att söka på ”integration”, ”flyktingmottagande” och 
”mångfald” i diariet samt att prata med nyckelpersoner i organisationen. 

 

Lokal politisk historik 

Den tidigaste träffen på integration återfinns 1998 i diariet. Då antog Socialnämnden ett 
integrationsprogram, som bildar basen för hur verksamheten inom det kommunala 
flyktingmottagandet bedrivs.  

I november 2000 lägger Marie Dahlin (S) en motion5 om att utarbeta en integrationsplan, vilken 
kommunfullmäktige ställer sig bakom några månader senare. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta 
fram underlag för en plan. Arbetet med planen förlades till Demokratiberedningen (senare 
Demokrati- och integrationsberedningen), som i sin tur tog sakkunnig hjälp från bland annat 
Samverkansgruppen för invandrarfrågor. I september 2003 läggs ett förslag till en mångfaldspolicy 
och mångfaldsplan fram till kommunstyrelsen, utifrån perspektivet kommunen som arbetsgivare. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar efter flera överläggningar att beredningen skulle arbeta 
vidare ytterligare med integrationsplanen. I december 2005 efterfrågar beredningen nya direktiv 
avseende utformningen av integrationsplanen, varvid kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog åt 
kommunchefen (Mahlviker) att arbeta vidare med frågan. Därefter återfinns inte ärendet i diariet 
och beslut kring integrationsplan tas aldrig.  

2007 fattas beslut att Socialnämnden formellt är ansvarig nämnd för integrationsarbetet.  

I tjänsteskrivelse i september 20096 konstateras att integrationsfrågorna inte har haft någon 
framträdande roll under senare år. Socialnämnden vill initiera en nystart av integrationsarbetet i 
trenämndspresidierna genom att inrätta en politisk styrgrupp för integrationsfrågor. Till denna knyts 
även en arbetsgrupp med tjänstemannarepresentation, för att säkerställa verkställighet. Som första 

                                                           
5 Dnr KS 2000.510 
6 Dnr SN 2009/247 
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uppdrag föreslås framtagande av en ”Integrationspolitisk handlingsplan för Vänersborgs kommun”. 
Tjänsteskrivelsens förslag till organisation och metod bifölls i maj 2010.  

Någon antagen handlingsplan går inte att återfinna i diariet. Det finns inte heller några beslutade 
insatser eller aktiviteter inom området som kan knytas till styrgruppen därefter. 

Under 2013 öppnar Sveriges största asylboende på Restad gård, vars fastighetsägare har tecknat 
avtal med Migrationsverket. Kommunen hade bara att hantera beskedet och konsekvenserna av 
medföljande lagstadgat ansvar bland annat för asylsökande barn och unga. Politiken uttalar att 
kommunen ska bidra till att boendet också blir det bästa i Sverige. I takt med att det stora antalet 
flyktingar ger kraftiga kostnadsökningar för bland annat skola framställs ett antal skrivelser till 
regeringen om konsekvenser för undanträngningseffekter i andra verksamheter på grund av att 
kommunen får bära för stor del av det ekonomiska ansvaret.  

I januari 2015 beslutar Socialnämnden att ersätta styrgruppen för integrationsarbete av en beredning 
för integrationsfrågor7. Ordföranden föreslår att beredningen får i uppdrag att ta fram förslag till 
riktlinje för beredningen. Kort tid därefter avlider ordföranden hastigt. Beredningen har till dags dato 
inte tagit fram riktlinjer för sitt arbete. En motion kring inrättande av asylsamordnare har lagts fram 
av en ledamot i beredningen, som fått avslag i kommunfullmäktige. Inga övriga beslut eller aktiviteter 
har utgått från beredningen och anteckningar saknas från deras möten. Sedan i somras har dock en 
tjänsteman från socialförvaltningen knutits till gruppen för att bistå med detta. 

Under oktober-november 2015 eskalerar det som medialt kallas ”flyktingkrisen” och når sin hitintills 
största kulmen i landet, och i Vänersborg, med ett rekordstort mottagande av asylsökande. Det görs 
ett tydligt politiskt ställningstagande att Vänersborg ska vara en välkomnade kommun. 

 

Verksamhetens historik  

Flyktingmottagandet sorterar under Individ-och familjeomsorgen och har gjort så de senaste 
decennierna (tidigaste informationen i diariet är från 90-talet), om än i olika former.   

Under 90-talet kallades verksamheten Invandrarsektionen. Verksamhetens uppdrag var att arbeta 
med integrationsverksamhet för de nyanlända invandrare som togs emot inom ramen för det 
kommunala flyktingmottagandet och för vilka statsbidrag utgick.  

Mellan 1993-1998 fanns möjlighet att erbjuda nyanlända helkommunala beredskapsarbeten, vilket 
var ett sätt att ta vara på gällande regler för statsbidrag och också ett verktyg att undvika 
passiviserande bidragsberoende.  På grund av flera regeländringar upphörde dessa anställningar. 
Introduktionsprogrammet togs fram för att möta denna förändring och undvika en normalisering 
kring bidrag som källa till försörjning. Syftet var också att frigöra handläggarnas tid från 
biståndsberäkningar till tät klientkontakt för råd, stöd och uppföljning. Genom ett aktivt och intensivt 
introduktionsprogram och en prestationsinriktad introduktionsersättning skulle den enskildes eget 
ansvar, aktiva medverkan och engagemang ökas. Incitamentet för att hitta egenförsörjning och 
undvika socialbidragsberoende efter de föreslagna 24 introduktionsmånaderna skulle bli starkt. 
Målet för programmet var att ”varje vuxen ska behärska det svenska språket, vara väl förtrogen med 
det svenska samhället och vara självförsörjande”.8 

                                                           
7 Dnr SN 2015/12 
8 Dnr SN 1998/364 
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2009 presenterades en jämförelse av tio västsvenska kommuners flyktingmottagande under 2006-
2008, varav Vänersborgs kommun ingick. Jämförelsen genomfördes av Kvalitetsnätverk Västkust som 
samordnades av SKL inom ramen för det nationella Jämförelseprojektet. Den belyser resurser, 
arbetssätt och resultat med syftet att stimulera förbättringsarbete. Rapporten konstaterar att ingen 
av kommunerna kan uttala sig konkret kring sina resultat. Då resultat inte följs upp på individnivå kan 
inte dessa ställas i förhållande till resurserna som sätts in eller om insatserna är adekvata. 
Socialförvaltningen yttrar i sin analys över rapporten att någon ytterligare kostnadsuppföljning inte 
är aktuell mot bakgrund av planerad förändring av huvudmannaskapet (etableringsreformen).9 

Vid den nationella etableringsreformen 2010 flyttades det samordnande ansvaret för introduktionen 
av nyanlända från kommunerna till staten (Arbetsförmedlingen). Orsakerna till reformen var bland 
annat att integrationsprocessen ansågs alltför långsam och att de kommunala 
integrationsprogrammen hade stora brister och stor variation10. I samband med detta avvecklades 
invandrarsektionen, vilket vid denna tidpunkt var en liten verksamhet som involverade tre personer. 
Det finns inget som indikerar att kommunen har monterat ner några särskilt ambitiösa 
introduktionsinsatser vid den tidpunkten, utan det mesta tyder på att det var fråga om ett 
basprogram utifrån lagstadgat ansvar.  

Till följd av den eskalerande flyktingströmmen de senaste åren har verksamheten inom 
Socialförvaltningen behövts att byggas upp igen under delvis akuta förhållanden, och heter numera 
Sektionen för nyanlända. Denna är indelad i olika delsektioner, med fokus på vuxna, 
ensamkommande barn respektive boenden. Verksamheten är idag större än vad den någonsin har 
varit. 

 

Hur har integrationen lyckats?  

Under arbetets gång med att följa ovanstående historik väcktes en nyfikenhet kring att också 
undersöka hur integrationen i kommunen har lyckats, utifrån objektiva mätbara parametrar. Går det 
att säga något om hur det har gått för integrationen i Vänersborgs kommun över tid?  

Något mått för att mäta integration varken finns eller har funnits i kommunen. För att ändå få en 
fingervisning har ett antal områden som kan kopplas till olika dimensioner av folkhälsa och jämlikhet 
i levnadsvillkor valts ut: ekonomiska förutsättningar, utbildningsnivå, sysselsättningsgrad och 
bostadssegregation. Använd data kommer från Folkhälsomyndigheten respektive Statistiska 
Centralbyrån.   

 

Bostadssegregation 

Begreppet bostadssegregation syftar på hur det ser ut i förhållandet mellan hela staden/kommunen 
och dess delar när det gäller befolkningssammansättning och bosättningsmönster. Ofta uppträder 
etnisk och socioekonomisk bostadssegregering samtidigt, med konsekvensen att utsatta grupper i 
samhället (fattiga, arbetslösa eller sjukskrivna) samlas i vissa bostadsområden med nyanlända.11  Det 
blir också en central problemställning för integration att nyanlända koncentreras till bostadsområden 

                                                           
9 Dnr SN 2009/139 ”En jämförelse av kommunernas flyktingmottagande 2006-2008, Kvalitetsnätverk Västkust.” 
10 Slutrapport: Etableringsreformens effekter på de nyanländas integration, P Andersson Joona m.fl, 
Stockholms universitet, april 2016 
11 Socialstyrelsen: Social rapport 2010, Bostadssegregation 
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med uppväxt- eller levnadsvillkor som försvårar integrationen på arbetsmarknaden och 
delaktigheten i samhällslivet.12  

Det finns stora skillnader mellan koncentrationen av andelen utrikes födda mellan olika områden i 
Vänersborgs kommun. Statistiken mellan 2005-2013 visar att segregationen mellan områden har 
ökat, där de områden som redan tidigare hade störst andel utrikes födda nu har ökat den avsevärt 
mer än de områden som hade lägre andel.  
 

 

Figur 3 Andelen utrikes födda per område i Vänersborgs kommun, totalt vid år 2013 ökningen i andel sedan 2005 markerad. 

Flanaden sticker ut allra tydligast med en andel utrikes födda på 49 %, vilket är en ökning med 16 % -
enheter sedan 2005. Därefter följer Torpa/Västra Mariedal med 24 % (ökning med 18 % -enheter) 
och Fredriksberg/Egna hem/Bangatan med 19 % (ökning med 13 % -enheter).  
 

 

Figur 4. Andelen förvärvsarbetande totalt per område i åldersgruppen 20-64 år i Vänersborgs kommun 2005-2013. 
Diagrammet visar de sex områdena med lägst andel samt de sex områdena med högst andel i kommunen.  

                                                           
12 Integrationsverkets rapportserie 2004:03: Integration och indikatorer; ”tillgång till bostad på egna villkor” 
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Kopplas graden av förvärvsarbete till olika områden och läggs bredvid den av antalet utrikes födda 
syns också att påståendet att etnisk bostadssegregation ofta uppträder samtidigt som 
socioekonomisk segregation även gäller för Vänersborg. Andelen förvärvsarbetande skiljer hela 40 % 
mellan området med lägst andel och högst andel, och över 30 % för de två områdena efter i den 
skalan. Skillnaderna har om något blivit större under perioden.13 

 

Ekonomiska förutsättningar  

Barnfattigdomindex  

Barn och ungas uppväxtvillkor finns med som ett av folkhälsopolitikens 11 målområden, varav 
barnfattigdomindex är en av indikatorerna. Statistik finns att tillgå mellan 2002-2014 och avser andel 
barn 0-17 år med svensk eller utländsk bakgrund som finns i ekonomiskt utsatta hushåll. 
 

 

Figur 5 Andel barn i ekonomisk utsatta hushåll i Vänersborgs kommun. Med ”ekonomiskt utsatta” menas hushåll med låg 
inkomst eller socialbidrag. Med ”utländsk bakgrund” menas minst en utlandsfödd förälder. 

Under hela denna period går utvecklingen av barnfattigdomen i negativ riktning i Vänersborg. Total 
andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll har ökat med drygt 4 % (från 8,6 till 12,7). Ökningen bland 
barn med utländsk bakgrund är nästa dubbelt så stor, med knappt 8 % (från 27,1 till 34,9). För barn 
med svensk bakgrund har utvecklingen i princip legat still, med 0,2 % (från 5,5 till 5,2). För riket går 
utvecklingen åt en motsatt, mer positiv riktning. Där har total andel barn i utsatta hushåll har minskat 
med drygt 2 % (från 13 till 11,8). Barn med utländsk bakgrund i ekonomiskt utsatta hushåll har 
minskat med 4 % och andel barn med svensk bakgrund har minskat med drygt 3 %. 14 

 

Sysselsättning och utbildning  

Graden av sysselsättning påverkar direkt individens ekonomiska förutsättningar och valmöjligheter 
inom olika livsområden. Utifrån ett socioekonomiskt perspektiv finns det en koppling mellan 

                                                           
13 Siffrorna har hämtats från SCB statistikprodukt AMPAK, tabell SAM102A, som redovisar registerbaserad 
arbetsmarknadsstatistik på kommun- och delområdesnivå 
14 Folkhälsodatabas, Folkhälsomyndigheten. Källa barnfattigdomindex: SCB Totalräknad inkomststatistik. 
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utbildningsnivå och sysselsättningsgrad. Genom att lägga till etnicitet som faktor framträder ett 
tydligt mönster i kommunen.  

Totalt antal personer i kommunen i åldersgruppen 20-64 år har legat kring 20 500 stycken mellan 
2005-2013. Under den här tiden ökade andelen utrikes födda i denna åldersgrupp från 9 % till 13 %. 
Total andel förvärvsarbetade inom hela åldersgruppen låg 2005 på 79 % och sjönk med 2 % -enheter 
till 77 % 2013. Samma siffror fördelat på inrikes och utrikes födda i samma åldersgrupp visar på stora 
skillnader. Andelen förvärvsarbetande av inrikes födda har gått från 82 % till 80 % under perioden. 
För utrikes födda fördelar sig siffrorna från 57 % till 54 %. För bägge grupper har det under perioden 
skett en viss sänkning i sysselsättningsgrad.  

 

 

Figur 6. Procentuell andel förvärvsarbetande (FA) i Vänersborgs kommun i åldersgruppen 20-64 år mellan 2005-2013.  

Det intressanta är dock skillnaden mellan de två grupperna. Det skiljer hela 25 % i andel 
förvärvsarbetande mellan inrikes och utrikes födda 2005 och den skillnaden kvarstår och har ökat 
med någon procent till 2013. 

Sätts sysselsättningsgraden (i termer av förvärvsarbete) i relation till utbildningsnivå och jämförs 
utifrån etnicitet fördjupas bilden av skillnaderna. För inrikes födda gäller förhållandet att högre 
utbildningsnivå ger högre grad av förvärvsarbete och särskilt stor är skillnaden mellan att sakna 
gymnasieutbildning eller inte. För utrikes födda är det dock marginell skillnad i förvärvsarbete för 
dem som har en gymnasial eller eftergymnasial utbildning. Skillnaden i förvärvsarbete mellan inrikes 
och utrikes födda med eftergymnasial utbildning är 22 % i princip under hela perioden. 
Genomgående är att utrikes födda förvärvsarbetar i lägre utsträckning jämfört med inrikes födda 
med samma utbildningsnivå. Undantaget är för de individer där uppgift om utbildningsnivå saknas 
där utrikes födda har en klart högre sysselsättningsgrad, även om det för bägge grupper ligger på en 
väldigt låg nivå.  

Trendkurvorna drar åt lite olika håll för grupperna. Skillnaden har minskat för dem med förgymnasial 
utbildning, beroende på att andelen förvärvsarbetande bland inrikes födda har minskat med 9 % -
enheter. Skillnaden har också minskat för dem med gymnasial utbildning, där andelen 
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förvärvsarbetande bland utrikes födda har ökat med 4 % - enheter under perioden (och minskat 
något för inrikes födda). 15 

 

 

 

Figur 7. Diagrammet visar sysselsättningsgraden (andel förvärvsarbetande) i relation till utbildningsnivå och etnicitet i 
åldersgruppen 20-64 år mellan åren 2005-2013 i Vänersborgs kommun. Varje utbildningsnivå har en färg, och typen av linje 
visar om det gäller inrikes eller utrikes födda.  

 

Diskussion 

Utifrån historiken kan konstateras att kommunen aldrig har haft någon övergripande konkret 
strategisk inriktning eller styrning för integrationsarbetet, trots att det har funnits politiska initiativ 
på området. Arbetet har organiserats traditionellt inom Socialförvaltningen, som har haft olika 
verktyg för sitt arbete beroende på vilka förutsättningar som funnits. Liksom i de flesta andra 
kommuner går det inte att följa vilket resultat eller effekt verksamheten har fått, då det inte har 
funnits mått eller uppföljning kring det.  

Indikationer på hur väl integrationen har fungerat kan fås genom officiell statistik kring 
socioekonomiska faktorer. Det finns en tydlig bostadssegregation och en betydande skillnad i 

                                                           
15 Statistik från SCB; AMPAK, tabell SAM102A, som redovisar registerbaserad arbetsmarknadsstatistik på 
kommun- och delområdesnivå 
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andelen förvärvsarbetande mellan utrikes och inrikes födda i kommunen. Dessa skillnader kvarstår 
även när sysselsättningen kopplas till utbildningsnivå. Det är också en oroväckande hög andel barn 
med föräldrar med utländsk bakgrund som lever i barnfattigdom. Det har inte gått att få statistik som 
täcker mer än 9-14 år beroende på typ av data, men generellt kan sägas att trenden för de flesta 
områden går i en negativ riktning, med ökande skillnader som följd. Det finns också en viss 
eftersläpning i tillgänglig statistik, så effekterna av den kraftigt ökade flyktingmottagningen avspeglas 
inte i dessa ännu. Det finns således anledning att anta att skillnaderna ökar ytterligare när statistik 
från åren 2014-2016 görs tillgänglig.  

Denna genomlysning gör ingen ansats att analysera orsakerna till skillnaderna som uppvisas i 
statistiken. Siffrorna kan inte heller säga något om individers egna upplevelser av att vara delaktiga 
eller inte. Däremot kan ändå slutsatsen dras att det finns tydliga skillnader i livsvillkoren mellan 
utrikes och inrikes födda i kommunen, som inte ligger i linje med visionen. Det finns inget som tyder 
på att sättet som kommunen har bedrivit integrationsarbetet på hittills har gett någon effekt i att 
bryta den här trenden. 

 

 

Flyktingvågen 2015 
2011 inleds inbördeskriget i Syrien efter folkliga krav på demokratisering av landet. Konflikten 
eskalerar och utökas i och med terrorgruppen Islamiska statens (IS) brutala framryckningar i 
regionen. Flyktingströmmarna från landet ökar och flyktingvågen i världen är den största sedan andra 
världskriget. Människor flyr också situationen i länder som Afghanistan, Irak och Somalia m.fl. FNs 
flyktingorgan UNHCR rapporterar att fler än 60 miljoner människor är på flykt i slutet av 2015, varav 
över 20 miljoner har lämnat sina hemländer. I relation till jordens totala befolkning innebär dessa 
siffror att var 113:e person i världen är på flykt16.  

Redan 2013 blir Sverige först i EU med att fatta beslut om att alla syriska flyktingar kommer att 
beviljas permanent uppehållstillstånd i Sverige. Antalet asylsökande ökar kraftigt och i oktober 2015 
passeras den tidigare årsnoteringen 1992 under Balkankriget, då drygt 84 000 människor sökte asyl. 
Migrationsminister Morgan Johansson beskriver läget som det svåraste i modern tid17.  Drygt 162 000 
människor har sökt asyl i landet vid årets slut, vilket är en fördubbling från föregående år.  

 

                                                           
16 UNHCR: Global Trends, forced displacement in 2015 
17 Sveriges radio, www.sr.se tidslinje över flyktingkrisen, 2016-12-10 
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Figur 8. Veckoöversikt över antal asylsökande i Sverige mellan 2014-2016.  

Det är också nästan en fördubbling av den tidigare toppnoteringen i antalet asylsökande i Sverige, 
från perioden vid Balkankriget.18 

 

 
Figur 9. Antalet asylsökande i Sverige under den senaste tjugoårsperioden.  

Vänersborg 

Även för Vänersborgs del innebar utvecklingen i omvärlden ett rekordstort mottagande av nyanlända 
och framförallt ensamkommande barn. Detta medförde inte minst ett akut behov av att lösa 
boendeplatser.  

I december 2015 meddelar Socialförvaltningen att de inte kan hantera fler ensamkommande och att 
situationen innebär en samhällsstörning. Under december-januari är krisledningsgruppen aktiverad 
för att stödja Socialförvaltningen i mottagandet av ensamkommande barn. 

                                                           
18 Statistik från Migrationsverket, tillgänglig på www.migrationsverket.se   
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Figur 10. Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen i Vänersborgs kommun mellan år 1996-2016 (nov), baserat på 
Migrationsverkets statistik. Som nyanländ kommunmottagen flykting räknas de utländska medborgare som beviljats 
uppehållstillstånd i Sverige, som flyktingar, skyddsbehövande efter synnerligen ömmande omständigheter eller som 
anhöriga. Statistiken visare endast de som första gången tagits emot i en kommun. Vidareflyttade, med eller utan 
Arbetsförmedlingens hjälp, redovisas inte här. 

Flera nya boenden startas och totalt bereds 135 platser under hårt tryck. När tillströmningen var som 
störst kom 10-12 ungdomar per vecka.19 

 

Verksamheternas perspektiv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Översiktsbild av den totala bedömningen 
för läget i länet gällande flyktingmottagningen, 
vilket baseras på den högsta nivå som respektive 
kommun anger för socialtjänst eller skola. 
Översikten sammanställs av Länsstyrelsen. Röd färg 
indikerar kritisk påverkan. 

                                                           
19 Rapport från samordningsuppdrag ensamkommande barn/ungdomar, 2016-01-15, samordnare Sten Nilsson, 
Vänersborgs kommun 
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Överförmynderi 

Hanteringen av ensamkommande barn har tidigare stått för en liten del av verksamheten, med 
6-8 st. ärenden årligen. I början av 2015 hade antalet ärenden ökat till 20-talet för att sedan öka 
explosionsartat till ca 150 st. mot årets slut. Hela verksamheten fick styras om, då dessa ärenden 
enligt lag ska prioriteras och hanteras skyndsamt. Under året förstärktes personalstyrkan från 4 
personer till 7,5 personer med visstidsanställningar. Inflödet av nya ärenden gick ner kraftigt 
efter februari 2016.  

Socialtjänst 

Under 2015 bosatte sig 390 flyktingar med uppehållstillstånd i Vänersborgs kommun och kommunen 
tog emot 155 ensamkommande barn. Som beskrivits ovan krävdes krisberedskap för att kunna lösa 
det akuta boendebehovet för ensamkommande barn. Parallellt byggdes en organisation upp för att 
kunna driva boendena, med allt vad det också innebar i rekrytering, internutbildning osv.  

Myndighetsutövningen för såväl vuxna som ensamkommande barn befann sig också under kritisk 
belastning vid denna tid. 

Skola 

Även skoladministrationen och skolenheterna påverkades kraftigt av den stora tillströmningen 
asylsökande. Samtliga barn som kommit till Vänersborg har rätt till skolgång. En helt ny 
mottagningsenhet för barn (Välkomsten) startades upp samtidigt som eleverna började. Det blev 
snabbt stor platsbrist i skolorna, vilket påverkat elevers möjlighet att ta del av full skolgång.  

 

Lärdomar från hösten 2015 

Det är viktigt att utvärdera och fånga upp de erfarenheter som görs vid en krissituation, för att dra 
lärdomar som kan förbättra organisationens hantering framåt. Detta har skett på flera olika sätt, 
bland annat internt inom verksamheterna (t.ex. Socialförvaltningens ledningsgrupper).  

Krisledningsarbetet under december-januari 2016 gällande mottagande av ensamkommande barn 
utvärderades i februari av säkerhetssamordnaren. Detta kompletterades senare med ett 
lärdomsmöte inom ramen för Integrationssamverkan, som gav utrymme till ytterligare gemensam 
reflektion. Sammanfattningsvis konstaterades att den utökade krisledningsgruppen löste uppgiften, 
samtidigt som dock ansvars- och närhetsprincipen frångicks. Detta innebar att kompetens och 
erfarenhet inom Socialförvaltningen blev outnyttjad och att det blev oklara ansvarsförhållanden20. 
Många saker lyckades bra, såsom den operativa samordningen, att organisationen slöt upp samt att 
presidierna möttes över gränserna. En konkret förbättringsåtgärd som en direkt följd av ovanstående 
är den pågående implementeringen av en beredskapsstruktur för samarbete med 
frivilligorganisationer i händelse av kris.  

Uppdrag Integrationssamverkan kan också ses som en förlängning och en fortsättning av lärandet. 
Dels som ett sätt att fånga upp helhetsperspektivet, samtidigt som fler delar av organisationen ges 
möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter.  

 

                                                           
20 Rapport: Utvärdering av krisorganisationen för mottagande av ensamkommande asylsökande barn. Ronny 
Irekvist, Vänersborgs kommun, 2016-02-02. 
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Nuläget 
Sedan hösten 2015 har en betydande skärpning av migrationspolitiken skett, som en konsekvens av 
att situationen uppfattades som ohållbar. Tillfälliga gräns- och identitetskontroller vid Öresundsbron 
infördes i nov 2015 och de kvarstår ännu. Ett antal lagändringar trädde i kraft i april 2016 som 
anpassar Sveriges migrationspolitik till EUs miniminivå, för att gälla under tre år. Endast 
kvotflyktingar får permanent uppehållstillstånd, övriga vuxna flyktingar utan barn beviljas tillfälliga 
uppehållstillstånd för en treårsperiod. Rätten till anhöriginvandring för dem med tillfälliga 
uppehållstillstånd har begränsats och försörjningskraven skärpts.21  

Ovanstående har haft en stor effekt på antalet asylsökande i Sverige, som sjönk till knappt 29 000 
personer 2016.  

 

Verksamheternas perspektiv  

 

Figur 12. Översiktsbild av den totala bedömningen för läget i länet gällande flyktingmottagningen, vilket baseras på den 
högsta nivå som respektive kommun anger för socialtjänst eller skola. Översikten sammanställs av Länsstyrelsen. Gul färg 
indikerar måttlig påverkan.  
 

Överförmynderi 

Verksamheten kring ensamkommande barn fungerar bra, inflödet av nya ärenden är återigen på en 
låg nivå. Just nu finns 126 barn inskrivna i verksamheten. Det finns ett överskott av gode män, 
tillgången är för närvarande större än efterfrågan. Totalt minskar verksamheten med 2 tjänster till 

                                                           
21 Sveriges radio, www.sr.se tidslinje över flyktingkrisen, 2017-01-20 
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årsskiftet 2016/2017. Organisationen kämpar fortfarande med att komma ikapp med 
eftersläpningarna för alla de ärenden som fick sättas på undantag när läget var kritiskt förra hösten. 

Under 2017 kommer ca 50 barn att fylla 18 år och bli myndiga, vilket innebär att de lämnar 
verksamhetens ansvar. Detsamma gäller för 2018.  

Socialtjänst 

Mottagandet av nyanlända flyktingar till kommunen fortsätter att öka trots att ett lågt kommuntal på 
10 personer för 2016. Anledningen till ökningen beror främst på en ökad anhöriginvandring samt att 
många väljer att bosätta sig i kommunen på egen hand. Bara under de senaste två månaderna har 
fem ensamkommande barn fått hit sina anknytningsfamiljer. Fem barn har genererat 26 nya 
kommuninvånare.  

Skola 

Verksamheterna är fortfarande under betydande påverkan. Det är fullt i kommunens skolor och det 
fattas klassrum och allmänna ytor som arbetsrum. Det är brist på specialsalar för till exempel idrott, 
slöjd och hemkunskap. Det är personalbrist och svårt att rekrytera lärare med rätt ämneskompetens.  

 

 

Närliggande effekter och utmaningar  
Nu har en tid förflutit sedan den största flyktingvågen i slutet av 2015. Verksamheterna har till viss 
del återhämtat sig och lämnat det akuta krisläget bakom sig. Arbetet präglas dock fortfarande av att 
komma ikapp för att kunna uppfylla det lagstadgade ansvar som finns. Det är lätt att tänka att 
”krisen” är över, men de verksamheter som befinner sig i kärnan av flyktingmottagandet lyfter vikten 
av att se de närliggande utmaningar som kommunen står inför de närmsta 1-3 åren som är en direkt 
effekt av mottagandet. Dessa behöver hanteras för att ett akut läge inte ska uppstå igen.  

Ett framgångsrikt integrationsarbete är en sådan utmaning, inte minst viktig för att motverka 
utanförskap och underlätta etablering, men det diskuteras i övriga delar av rapporten. Här lyfts 
direkta effekter utifrån perspektivet mottagningssystemet.  

Några viktiga effekter och dess utmaningar är: 

Ett fortsatt stort mottagande – även om antalet asylsökande till Sverige har minskat ses ingen 
minskning för kommunen ännu. Genom anhöriginvandring, till exempel för våra ensamkommande 
barn, kan ett fortsatt stort mottagande förväntas de närmsta 1-2 åren.   

Stort behov av bostäder – kommunen har ett ansvar för att bidra med bosättningshjälp för 
kommunplacerade personer med uppehållstillstånd. Det råder idag stor bostadsbrist och behovet 
kommer inte att minska de närmsta åren, sett till förväntat mottagande. Det råder också en akut 
brist på större bostäder som kan tillgodose familjer med 5-6 barn, vilket framåt förväntas större 
behov av i och med anhöriginvandringen.   

Platsbrist i skolan – trycket på skolorna förväntas fortsatt vara högt. Det finns för närvarande ett 
hundratal elever på Välkomsten och Kumlienskolan, varav huvuddelen kommer att behöva placering 
inom de redan förtätade grundskolorna. Det behövs ytterligare beslut om utbyggnad och nybyggnad 
av skolor.  
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Ansvar för ensamkommande barn – att lösa boende har kommunen hanterat. Men i takt med att 
barnen får uppehållstillstånd och blir äldre tillkommer ytterligare ansvarsdelar. Varje barn med 
uppehållstillstånd ska ha en särskilt förordnad vårdnadshavare, som ersätter den gode mannen. 
Rekryteringstiden för detta är lång. Vidare kan ungdomarna bara bo kvar till en viss ålder i 
boendeformen HVB. Det behövs andra typer av stödboenden (utslussningsboende) och där finns idag 
ett akut behov av lösningar.  

Behov av praktikplatser – utifrån ett fortsatt stort mottagande den närmsta tiden kan också trycket 
på praktikplatser förväntas kvarstå. Kommunen har idag ett avtal med Arbetsförmedlingen om att 
tillse 70 praktikplatser för nyanlända, men underpresterar när det gäller att möta upp med detta – 
och har gjort så under lång tid. Det är kritiskt att kommunen som arbetsgivare levererar minst det 
antal platser som avtalats och att alla verksamheter tar sitt ansvar och arbetar aktivt med att ta emot 
praktikanter.  

 

 

Pågående aktiviteter 
I början av 2016 befann sig stora delar av organisation i ett krisläge med mycket hög belastning till 
följd av flyktingkrisen. Samtidigt som avsaknaden av ett övergripande, strategiskt och långsiktigt 
integrationsarbete blev kännbart pågick det – och har under året initierats – många framåtsyftande 
aktiviteter inom förvaltningarna som är positiva bidrag till integration. Det har varit en viktig del i 
kartläggningen att också fånga upp detta för att kunna synliggöra goda exempel och stärka bilden av 
att det går framåt. 

Exemplen på aktiviteter nedan gör inte anspråk på att vara en heltäckande lista, utan är ett urval på 
riktade insatser av olika storlek som gjort avtryck under året.  

� Praktik för asylsökande lärare – Vänersborg var först ut i Sverige med att erbjuda 
asylsökande lärare praktik inom skolor, vilket också uppmärksammats nationellt. Hittills har 
ett drygt 30-tal genomfört praktik, varav 5 har blivit anställda.  
 

� Uppstart av skolmottagningsenheten Välkomsten – tar emot nyanlända grundskoleelever 
årskurs 1-9 och förbereder dem för den ordinarie skolan. 
 

� Flyktingguideverksamhet – under hösten 2016 startar ett projekt som ska koppla ihop 
nyanlända med etablerade invånare och vice versa (språkvän).  
 

� Timjan-huset – september 2016 öppnade ett nytt kulturhus mitt i centrala Vänersborg, med 
fokus på verksamhet till ungdomar mellan 13-20 år. 
 

� Språkcafé på biblioteket – möjlighet för nyanlända och etablerade invånare att träffas och 
träna språket. 
 

� Kontaktperson gentemot idrottsföreningarna gällande integration hos Kultur och fritid.  
 

� Hitta Rätt – ett material som har implementerats i HVB-boendena för ensamkommande, som 
används i samhällsinformationen. 
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En del verksamheters arbete är direkt riktat till utrikesfödda genom att det är en del av det 
lagstadgade ansvaret inom flyktingmottagandet (t.ex. HVB-hem för ensamkommande, 
flyktingmottagningen). Andra verksamheter kan ha en stor påverkan genom att utrikesfödda är en av 
flera prioriterade målgrupper (t.ex. arbetsmarknadsavdelningen). Vissa verksamheter möter alla 
invånare i en viss fas i livet och bidrar stort till integration genom sin ordinarie verksamhet (t.ex. 
skola, barnomsorg).  

 

 

Organisation och samverkan 
Hur är vi organiserade och vilka samverkansforum har vi? En kommuns integrationsarbete har flera 
dimensioner och i stort sett kan alla verksamheter sägas ha en integrationspåverkan, vilket 
diskuteras i avsnitt Huvudprocesser. I detta avsnitt behandlas enbart organiseringen för de uppgifter 
som kopplar till de lagstadgade ansvaret eller har särskild stor integrationspåverkan.  

Enligt gällande reglemente ansvarar Socialnämnden för såväl flyktingmottagande som 
integrationsfrågorna, se avsnitt Ledning och styrning.  

 

Organisation 

 

Figur 13 Organisationskarta över förvaltningen i Vänersborgs kommun med kärnverksamheterna som arbetar särskilt 
mycket inom integrationsområdet markerade i rött.  

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för att tillse förskola och skola. En särskild 
mottagningsenhet för asylsökande och nyanlända barn finns sedan 2015; Välkomsten. Enheten 
fungerar som en förberedelse och en brygga in till den ordinarie skolan.  
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Socialförvaltningen ansvarar för flyktingmottagandet, som sorterar under Individ- och 
familjeomsorgen. Sektionen för nyanlända tillser genom sina olika enheter myndighetsutövning, 
utredning och råd och stöd för vuxna och ensamkommande barn, samt boende för de sistnämnda.  

Även arbetsmarknadsavdelningen sorterar härunder. Här ligger ett ansvar för praktikplatser enligt 
avtal med Arbetsförmedlingen samt genomförande av samhällsorienteringen.  

Svenska för invandrare (SFI) och vuxenutbildning bedrivs genom tredje part av Kunskapsförbundet 
Väst. Utvecklingskontoret ansvarar för beställningen av dessa tjänster. 

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar inte för några lagstadgade delar i flyktingmottagandet, men 
står för en betydande del av det framåtriktade integrationsarbetet genom sitt fokus på att skapa 
mötesplatser och nå människor genom kulturen och fritidsintressen.  

 

Samverkansforum 

För komplexa ämnesområden som spänner över flera verksamhetsfält är samverkan en avgörande 
framgångsfaktor. Integration finns på dagordningen i ett tjugotal samverkansforum i organisationen, 
utifrån olika perspektiv – huvudfråga eller delfråga, specifika sakområden eller helt, intern eller 
extern samverkan, politik- och/eller tjänstemannasamverkan. Nedanstående grupper är inte en 
komplett lista utan det tillkommer ytterligare ett tiotal som på olika sätt följer och/eller arbetar med 
frågan.  

Olika typer av ledningsgrupper som arbetar med frågan utifrån ett övergripande ansvar är 
kommundirektörens ledningsgrupp (KDL) och förvaltningsledningsgruppen. 

Det finns flera styr- och ledningsgrupper som arbetar med frågan ur ett särskilt perspektiv eller mot 
en specifik målgrupp. Samverkan Vänersborg driver samverkan kring frågor som rör barn och unga 
genom samordning och information och är också ett exempel på extern samverkan. Rådet för hälsa 
och social hållbarhet främjar folkhälsoarbetet i kommunen med fokus på jämlik hälsa för hela 
befolkningen utifrån social hållbarhet. I bägge exemplen finns politisk medverkan.  

Den lokala överenskommelsen (LÖKEN) samlar huvudaktörer till samverkan kring nyanlända i 
etableringen (t.ex. kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kunskapsförbundet Väst 
m.fl.). Här finns styrgrupp, verksamhetsgrupp och en intern kommunal grupp, som alla på olika sätt 
följer insatser inom etableringen. Lilla LÖKEN är intern variant av detta, med fokus på intern 
samverkan över de kommunala förvaltningsgränserna.  

Andra exempel är Föräldrastödsgruppen (extern samverkan) med ett av fokusområden stöd till 
föräldrar med annan etnisk bakgrund, Samlevnadsgruppen som driver samlevnadsarbete. Olika typer 
av projektinitiativ pågår som till exempel Grön integration i samarbete med Hushållningssällskapet 
Väst med landsbygdsutvecklingsfokus och Områdesutveckling Torpa, ett ambitiöst initiativ att lyfta 
stadsdelen inom många olika perspektiv, vars genomförandestatus dock är oklar.22 

                                                           
22 Kartläggning av samverkansgrupper, fokusområde integration 2016-06-13, Samverkan Vänersborg. 
www.vanersborg.se/kommunpolitik/kommunorganisation/samverkanvanersborg 
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Diskussion 

Flyktingmottagandet organiseras i stora delar på ett traditionellt sätt i Vänersborgs kommun, och 
inte utifrån någon övergripande idé om integration eller hur snabb etablering ska uppnås (jämför 
avsnitt Utblick andra kommuner). Introduktionen för nyanlända skulle kunna förbättras om vissa 
verksamheter knöts ihop närmre för ökade synergieffekter, till exempel Flyktingmottagningen och 
delar av Arbetsmarknadsavdelningen. Det finns ett stort antal samverkansgrupper som på olika sätt 
samordnar, driver på eller arbetar med integrationsområdet. Det är därför anmärkningsvärt att 
organisationen lyfter just samverkan som ett av de största områdena som brister (se avsnitt SWOT-
analys och Dialog). Trots alla dessa forum så uppfattar inte medarbetare (eller externa aktörer) att 
kommunen arbetar aktivt med integration och det uttrycks en stor otydlighet kring vem som gör vad. 
Den samverkan som bedrivs verkar inte räcka för att fylla det behov av sammanhållande arbete och 
konkreta insatser som behövs. 

 
 

Huvudprocesser kopplade till integrationsarbete 
Ett av huvudskälen till att detta uppdrag initierades är en upplevd brist i organisationen gällande 
överblick av integrationsarbetet. Vad innefattar det? Vilka gör vad? Hur hänger det ihop? Det har 
också återspeglats under arbetets gång med Integrationssamverkan att ingen i organisationen 
egentligen kan beskriva vad som är kommunens integrationsarbete. Ett sätt att skapa en överblick är 
att identifiera processerna i integrationsarbetet, dvs. kärnaktiviteterna i arbetet och flödet som våra 
klienter passerar igenom, utifrån lagstadgat ansvar och övriga uppdrag.  

Kommunens aktiviteter är kopplade till hur staten har organiserat integrationspolitiken. Det statliga 
målet är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. 
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Utgångspunkten är att arbete är nyckeln till nyanländas etablering i Sverige23. Politiken verkställs på 
statlig nivå huvudsakligen av två myndigheter genom asyl- och flyktingmottagandet; 
Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Huvudflödet är asylprocessen och etableringsprocessen. I 
det praktiska genomförandet har ett stort antal offentliga aktörer olika ansvar och uppgifter (se 
avsnitt Ansvar och gränssnitt).  

 

 

Figur 14 Översikt av ingående delprocesser i asyl- respektive etableringsprocessen. 

Asylprocessen startar när en person kommer till Sverige och lämnar in sin ansökan om asyl till 
Migrationsverket, som utreder och fattar beslut om skälen räcker för att få skydd i landet. Vid ett 
positivt besked erhålls uppehållstillstånd (permanent eller tillfälligt) och personen bosätter sig. Vid 
avslag återvänder personen hem eller överklagar beslutet till Migrationsdomstolen24.  

Etableringsinsatserna omfattar personer mellan 20-65 år som har uppehållstillstånd som flykting, 
skyddsbehövande samt deras anhöriga och personer mellan 18-20 år som saknar föräldrar i Sverige.  

Stegen i etableringsprocessen ska stötta nyanlända personer att etablera sig i landet och nå egen 
försörjning. Efter information och aktiviteter som leder till att personen blir folkbokförd och får ett 
personnummer genomförs ett etableringssamtal på Arbetsförmedlingen, där förutsättningar inför en 
kommande etableringsplan gås igenom (”behörighet”, bosättning, bakgrund, utbildning, familj, hälsa 
osv.). Därefter sker planering av bosättning och anvisning till kommunplats. En etableringsplan 
upprättas först när personen är mottagen i en kommun.  Etableringsplanen ska omfatta aktiviteter 
under högst 24 månader och ska bland annat innehålla svenska för invandrare (sfi), 
samhällsorientering och arbetsförberedande aktiviteter. Den ska utformas tillsammans med 
deltagaren och i samverkan med berörda kommuner, myndigheter och övriga aktörer.25  

 

Kommunens processer 

På liknande sätt som ovan skulle också kommunens processer kunna beskrivas och visualiseras, vilket 
hade möjliggjort en ”karta” över kommunens integrationsarbete. Att prata om processer istället för 
funktioner ger ett tydligare kund/klient-fokus och möjlighet att sätta upp kvalitetsmått för vad varje 

                                                           
23 Regeringen, http://www.regeringen.se/regeringens-politik/nyanlandas-etablering/mal-for-nyanlandas-
etablering/ 2016-11-16 
24 www.migrationsverket.se: fakta om att söka asyl, 2016-12-08 
25 Rapport: Asylprocessen, etableringsprocessen, processen för ensamkommande barn. Kommunberedningen 
Halland, nov 2015. 
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process ska uppnå. En process kan gå över flera verksamhetsfunktioner. Det ger också flera andra 
fördelar, till exempel genom att underlätta ett systematiskt kvalitetsarbete med ständiga 
förbättringar. Det ger också en gemensam grund att utgå ifrån när samverkan diskuteras mellan 
funktioner och gränssnitt internt och externt. Det blir lättare att se helheten och hur saker hänger 
ihop.  

 

 

Figur 15 Illustration av hur en visualisering av kommunens huvudprocesser och kopplingen till de nationella processerna 
skulle kunna se ut. Varje huvudprocess kan sedan brytas ner i delprocesser. Det går också att knyta en förteckning över 
gällande styrdokument till respektive delprocess vilket ökar strukturen och tydligheten ytterligare. Observera att detta 
endast är ett exempel och inte en heltäckande bild av befintliga processer.  

 

För att läsa mer om att arbeta med processer som kvalitetsverktyg, se avsnitt Resurser, verktyg och 
metoder. 

Att beskriva arbetet utifrån ett flöde passar när det finns moment som upprepas utifrån ett 
klientbehov och passar främst de uppgifter kommunen utför utifrån lagstadgat ansvar. Detta är dock 
endast en av flera dimensioner av kommunens integrationsarbete. Stor påverkan på hur 
integrationen lyckas har också samhällsplanering, arbetslivsutveckling och kultur och fritid. 
Samhällsplanering utifrån hur många och vilka bostäder som ska byggas (där kommunen kan 
påverka), men också utifrån hur stadsplaneringen kan bidra till att främja socialt hållbara områden. 
Hur den lokala arbetsmarknaden utvecklas spelar stor roll för integrationen, där tillgången på arbete 
är en nyckelfaktor (och utbildningsmöjligheter som matchar marknadens behov). Förutom 
näringslivsutvecklingen bidrar också arbetsmarknadsåtgärderna på det här området. Som en solid 
och kraftfull bas finns kultur och fritid, som skapar möten mellan människor och ger möjligheter till 
gemensamma upplevelser. En arena som står för proaktiva och främjande insatser.  För ovannämnda 
dimensioner finns det kanske inget större värde i att kartlägga processerna, men det är av desto 
större vikt att det ändå inkluderas i det som ses som kommunens integrationsarbete och att det i det 
ordinarie arbetet byggs in ett aktivt integrationsperspektiv. Som ytterligare en dimension som 
omsluter de övriga finns kommunen som organisation och dess påverkansmöjligheter som 
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arbetsgivare och genom servicen och basverksamheten som möter alla invånare. En viktig aspekt är 
också kommunen som möjliggörare och sammanhängande länk för andra organisationer.  

 

 

 

Figur 16. En illustration över de olika dimensionerna i kommunens integrationsarbete. 

Kommunens integrationsarbete kan sägas innefatta alla dessa dimensioner och den stora potentialen 
ligger i att få en växelverkan mellan dessa och hur de gemensamt driver på utvecklingen i samma 
riktning.  

 

Pilot processkartläggning 

För att testa hypotesen att ett processorienterat angreppssätt skulle kunna vara ett verktyg för 
kvalitetsutveckling av integrationsarbetet samtidigt som det skulle bidra till att visualisera det har ett 
pilotförsök genomförts. Flyktingmottagningen för vuxna inom Sektionen för nyanlända anmälde sitt 
intresse och har under oktober-december fått stöd för att kunna kartlägga sina huvud- och 
delprocesser. Syftet för sektionschefen har varit att få ytterligare ett verktyg i den utveckling som 
enheten behöver genomgå, där fokus på bistånd och utbetalningar ska skiftas till råd och stöd för att 
bidra till snabbare etablering. 
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Figur 17 Översikt av de två huvudprocesserna på flyktingmottagningen för vuxna; mottagnings- och introduktionsprocessen 
samt ingående delprocesser. Processer med streckad linje innebär att enheten inte äger processen som helhet, utan 
hanterar något delmoment i den. De tomma stegen i Introduktionsprocessen illustrerar att det är en process under 
utveckling och uppbyggnad för enheten. 

Medarbetarna har identifierat sina huvudprocesser till mottagnings- respektive 
introduktionsprocessen. Mottagningsprocessen pågår i huvudsak när den nyanlända befinner sig 
mellan uppehållstillstånd och start av etableringsinsatserna. Introduktionsprocessen löper på 
parallellt med etableringsinsatserna. Denna process är under uppbyggnad, då det har visat sig att 
enbart Arbetsförmedlingens insatser inte är tillräckliga för att nyanlända ska kunna lyckas med sin 
etablering.  

Varje delprocess har sedan brutits ner i detalj.  

 

 

Figur 18 Karta över delprocess Mottagning i huvudprocess Mottagning. 

 

Piloten har varit framgångsrik och såväl sektionschef som medarbetare har uttryckt att det har varit 
väldigt givande och framförallt tydliggjort deras arbete. Medarbetarna gick in i arbetet skeptiska till 
att det skulle kunna gå att beskriva deras komplexa och individbaserade arbete i ett flöde. Det visade 
sig också att de hade mycket olika uppfattningar om hur vissa saker skulle göras och när. Mot slutet 
av arbetet var dialogen en helt annan och förslag och olika synsätt kunde diskuteras utifrån en helt 
annan plattform. Ett antal förbättringsområden har redan identifierats, till exempel rutiner som 
saknas, kunskap om riktlinjer för vad som ska finnas med i akt, för mycket kopior, för mycket 
manuella blanketter, felaktiga internfaktureringar från annan funktion i storleksordningen 950 Tkr på 
1,5 år m.m.  
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Efter det att en process är kartlagd kan man på allvar börja använda det som ett verktyg för 
kvalitetsutveckling och ständiga förbättringar. Detta påbörjar flyktingmottagningen efter årsskiftet 
när pilotförsöket fortsätter med fas II.  

 

 

Ansvar och gränssnitt inom den offentliga nivån 
Staten har det övergripande och ekonomiska ansvaret för Sveriges asyl- och flyktingmottagande. Ett 
stort antal myndigheter har olika uppgifter i mottagandet. Vem som ansvarar för vad regleras i lagar 
och förordningar. Ansvaret varierar beroende på om det gäller asylsökande vuxna, nyanlända med 
uppehållstillstånd eller ensamkommande barn. Statens ekonomiska ansvar för kommunernas 
insatser inom flyktingmottagandet sträcker sig 3½ år efter att den nyanlände fått uppehållstillstånd 
och bosatt sig i kommunen26.  

 

Ansvarsfördelning, asylmottagandet 27  

Ansvarsfördelningen för asylsökandes mottagande i Sverige regleras bland annat i lagen om 
mottagande av asylsökande, LMA.  

Kommunens ansvar och uppgifter: 

� Förskola och grundskola 
� Gymnasieskola som påbörjas innan 18 års ålder 
� Boende och omsorg för ensamkommande barn 
� Förordna god man till ensamkommande barn  

Asylsökande barn har rätt att gå i förskola och skola på samma villkor som alla andra barn i landet. 

Landstingets ansvar och uppgifter: 

� Hälsoundersökning 
� Akut vård och tandvård till vuxna 
� Vård och tandvård utan begränsning till minderåriga 

Migrationsverkets ansvar och uppgifter: 

� Tar mot, handlägger och beslutar om asylansökan 
� Boende till asylsökande som inte själva har ordnat sitt boende 
� Ekonomiskt bistånd (dagbidrag) 
� Organiserad sysselsättning under väntetiden 
� Beviljar undantag från krav på arbetstillstånd 
� Beslutar om och betalar ut statliga ersättningar till kommuner och landsting 
� Anvisar kommuner ensamkommande barn och nyanlända vuxna enligt den nya 

bosättningslagen 

                                                           
26 SKL, www.skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/ansvarersattningar 2016-
11-10 
27 Migrationsverket, www.migrationsverket.se – olika myndigheters ansvarsområden för asylsökande, 2016-11-
10 
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Länsstyrelsens ansvar och uppgifter: 

� Samordna tidiga insatser för asylsökande 
� Medverka till att det finns beredskap i kommunerna att ta emot nyanlända och 

ensamkommande barn 
� Utöva tillsyn över överförmyndarnas verksamhet 

 

Ansvarsfördelning, flyktingmottagandet 28 

De olika aktörernas generella uppgifter omfattar alla som är folkbokförda i Sverige. Nyanlända inom 
flyktingmottagandet är personer som fått uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl och deras 
anhöriga. 

Kommunens ansvar och uppgifter: 

� Förskola och skola (ansvar även under asylmottagandet) 
� Boende och omsorg för ensamkommande barn (ansvar även under asylmottagandet) 
� Utse särskild förordnad vårdnadshavare till ensamkommande barn 
� Boende för de nyanlända som anvisas till kommunen (från MiV och AF) och vid behov 

praktisk hjälp i samband med bosättningen 
� Utbildning i svenska för invandrare (sfi) 
� (Vuxenutbildning) 
� Samhällsorientering 
� Vid behov kompletterande försörjningsstöd 

Landstingets ansvar och uppgifter: 

� Hälsoundersökning för nyanlända som inte tagit del av den under asyltiden 
� Intyg om prestationsförmåga på uppdrag av Arbetsförmedlingen 

Migrationsverkets ansvar och uppgifter: 

� Anvisar kommuner nyanlända kvotflyktingar och nyanlända som inte ingår i 
Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag 

� Beslutar om och betalar ut statliga ersättningar till kommuner och landsting 

Länsstyrelsens ansvar och uppgifter: 

� Ska medverka till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända och föra 
dialog om årsplanering 

� Främja regional samverkan mellan kommuner, myndigheter företag och organisationer som 
anordnar aktiviteter för nyanlända 

� Uppföljning av organisering och genomförande av insatser för nyanlända på regional och 
kommunal nivå 

� Ta fram och besluta om fördelningen av anvisningar mellan kommuner (kommuntalen) inom 
länen. 

                                                           
28 Migrationsverket, www.migrationsverket.se – olika myndigheters ansvarsområden för personer med 
uppehållstillstånd, 2017-01-20 
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Arbetsförmedlingens ansvar och uppgifter 

� Har ett samordnande ansvar för etableringsinsatserna till nyanlända 
� Upprättar etableringsplan för den nyanlända och genomför etableringssamtal 
� Anvisar kommuner nyanlända som har rätt till etableringsplan 
� Beslutar om etableringsersättning 
� Fastställer länstal som riktmärke för hur många nyanlända som kommunerna i ett län bör ta 

emot 

Försäkringskassans ansvar och uppgifter: 

� Beslutar om etableringstillägg och bostadsersättning 
� Betalar ut etableringsersättning, etableringstillägg och bostadstillägg 

 

Aktörerna ovan är de som har mest omfattande ansvar. Till dessa finns det ytterligare aktörer som är 
involverade i enskilda delar, till exempel polismyndigheter, Socialstyrelsen m.fl.  

Som beskrivs ovan möter en lång rad myndigheter en person som söker asyl och får 
uppehållstillstånd i Sverige. Det är självfallet av yttersta vikt att samverkan dem emellan är viktigt för 
att säkerställa kvalitet och effektivitet i processerna. Som stödjande och pådrivande i förhållande till 
andra parter när det gäller nyanländas etablering ska Arbetsförmedlingen ta initiativ till att en lokal 
överenskommelse (LÖK) upprättas. Det är ett strategiskt dokument som beskriver uppdrag, 
ansvarsfördelning, roller och rutiner mellan Arbetsförmedlingen, kommunen och andra myndigheter 
som till exempel Försäkringskassan och Migrationsverket. Tanken är att det ska vara ett effektivt 
verktyg för att underlätta och samordna etableringsarbetet. Ett metodstöd finns tillgängligt för hur 
lokala överenskommelser kan utvecklas och säkra effektiv etablering på lika villkor.29   

Det finns en gällande lokal överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen, Vänersborgs kommun och 
Migrationsverket. I samband med olika dialogmöten under arbetet med integrationssamverkan har 
det framkommit att Arbetsförmedlingen och kommunen tycker att överenskommelsen är en bra 
utgångspunkt för samverkan, men den i praktiken skulle kunna omsättas på ett mer aktivt sätt av 
parterna att ge en konkret nytta.  

Det är också viktigt att poängtera att vid sidan av offentliga aktörers obligatoriska insatser spelar 
andra samhällsaktörer också en avgörande roll för att nyanländas etablering i samhället. Både 
civilsamhället och näringslivet har en kritisk påverkan för vilka möjligheter som finns tillgängliga. God 
samverkan även med dessa parter är därför mycket viktigt. 

 

 

 

                                                           
29 Metodstöd, revidering 3: Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering 
Framtagen i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket samt 
Sveriges Kommuner och Landsting, hösten 2016. 



35 
 

Utblick andra kommuner 
Utmaningen att kunna ta tillvara på möjligheterna och hantera effekterna av ett rekordstort 
flyktingmottagande delar Vänersborg med de flesta andra svenska kommuner. För lärande, 
jämförelse och inspiration är det relevant att göra en utblick och se hur andra kommuner gör i sitt 
arbete med integration.  

 

Uddevalla kommun 

Integration ingår i ett av de prioriterade områdena (Förebyggande arbete) för år 2015-2018  och 
behandlas politiskt i arbetsmarknadsutskottet. Kommunfullmäktige har antagit integrationsmått för 
uppföljning: 

� Integrationen ska förbättras i form av minskat utanförskap 
� Boendesegregationen ska minska i kommunen 

Sedan mars 2016 är det kommunledningskontorets integrationsenhet som samordnar kommunens 
etableringsinsatser och följer upp integrationsmåtten.30 Integrationsenheten är en del av 
Arbetsmarknadsavdelningen och har ca 20 anställda. Inom integrationsenhetens utföraruppdrag 
ingår: 

� Samhällsorientering 
� Anvisningar 
� Mottagningssamtal 
� Samhällsguide (där nyanlända matchas mot etablerade Uddevallabor) 

Kommunens integrationsarbete samordnas genom den förvaltningsövergripande 
samverkansgruppen SIV – Samverkan Integration Verksamhet. Kopplat till denna finns det en 
handlingsplan och tre riktade grupper med fokus som till exempel familj respektive ungdomar. Den 
statliga ersättningen fördelas enligt en särskild modell och det följs noggrant upp vad respektive 
förvaltning åstadkommer med dessa medel. 

Utöver detta driver integrationsenheten flera utåtriktade projekt, som bland annat finansieras med 
externa medel, till exempel: 

Tillsammans för inkludering – ett nätverk där ideella organisationer, föreningar och kommunala 
verksamheter kan mötas och samverka. Det fungerar som en plattform för aktivt kunskaps- och 
idéutbyte så att man tillsammans kan göra fler och bättre insatser för integration och inkludering. 
Genom Hälsopolitiska rådet har nätverket sökbara ekonomiska medel för de organisationer som 
medverkar och deras arbete. Idag ingår ett 70-tal organisationer.  

Hälsofrämjande integration – ett folkhälsoprojekt i samverkan med Högskolan i Väst, där man bland 
annat ska göra en kartläggning och utveckla en ny modell med s.k. brobyggare.31 

Kommunen kommunicerar också sitt integrationsarbete på ett positivt och överskådligt sätt på sin 
hemsida. Det är lätt att hitta vilket stöd man kan få som nyanländ, hur man kan engagera sig som 
invånare och vilka olika aktiviteter som finns och svar på vanliga frågor. Som komplement finns också 
lättillgängliga trycksaker. 

                                                           
30 Uddevalla kommun, www.uddevalla.se/omsorg och hjälp/invandring och integration, 2016-12-14 
31 Intervju med integrationssamordnare Linnea Lindgren, Uddevalla kommun, 25 november 2016 
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Figur 19 Exempel på olika broschyrer och trycksaker som Uddevalla kommun har tagit fram för att kommunicera allmän 
information om flyktingmottagande och specifika integrationsinsatser. 

 

Uddevalla har flest antal nyanlända som har rätt till etableringsinsatser inom Fyrbodal med 992 
personer i november 2016 (motsvarande antal i Vänersborg är 859 personer). Uddevalla har också 
den avsevärt högsta nettoinflyttningen av nyanlända inom etableringen i Fyrbodal, dvs. det är fler 
nyanlända inom pågående etablering i andra kommuner som väljer att flytta till Uddevalla än 
tvärtom (en nettoökning på knappt 80 personer mellan jan-okt 2016). Vänersborg har ett motsatt 
flöde, det är fler nyanlända som väljer att lämna kommunen än tvärtom. Nettominskningen uppgick 
under samma period till 25 personer.32 

De index som följs går ännu i en negativ riktning. Det finns dock en eftersläpning i tillgänglig statistik 
med ca 2 år. Värt att notera är att Uddevalla har en mycket positiv utveckling av sitt 
barnfattigdomsindex. Mellan 2002-2014 har andelen barn med utländsk bakgrund i utsatta hushåll 
minskat med nästan 11 % (från 41,2 till 30,4), vilket är en kraftig minskning även i jämförelse med 
riket i övrigt33.  

 

Gislaveds kommun 

2011 tog kommunfullmäktige beslut om att påbörja ett arbete för att ta fram en strategi för 
integration nästkommande år. Strategin färdigställdes 2014. Framtagandet skedde på ett 
genomarbetat och strukturerat sätt, med tvärpolitisk involvering och medborgardialoger. Arbetet har 
lyfts fram av SKL som ett gott exempel på en väl förankrad strategi och alla styrdokument för arbetet 
har gjorts tillgängliga på deras hemsida.  

Utifrån grundarbetet har en vision för integrationsarbetet formulerats: ”Alla invånare i Gislaveds 
kommun oavsett etnisk och kulturell bakgrund ska ges samma rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter att förverkliga och utveckla sitt vardagsliv samt att känna sig delaktiga i kommunen”. Ett 
antal övergripande mål har specificerats för att bidra till att förverkliga visionen, som sedan bryts ner 

                                                           
32 Statistik från Fyrbodal gällande nyanlända med uppehållstillstånd, 1 dec 2016, Anette Nyman 
33 Folkhälsodatabas, Folkhälsomyndigheten. Källa barnfattigdomsindex: SCB Totalräknad inkomststatistik. 
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i ett antal integrationsområden (attityd, arbete, boende m.m.) med tillhörande delmål. Kopplat till 
strategin har sedan en handlingsplan tagits fram med aktiviteter. 

 

                

Figur 20 Gällande styrdokument för integrationsarbetet i Gislaved. Kopplat till dessa finns också bakgrundsdokumenten 
gällande projektplan för framtagandet av strategin samt genomförande av medborgardialoger tillgängliga. Detta ger en 
tydlig röd tråd hur arbetet hänger ihop från start till mål. 

De framtagna styrdokumenten beskriver detaljerat implementering och ansvarsfördelning. Alla 
förvaltningar ska arbeta aktivt utifrån integrationsstrategin, både ur ett attitydperspektiv och med 
reella insatser. Samtliga förvaltningschefer får ett betydande ansvar för att integrationsarbetet 
effektivt implementeras utifrån handlingsplanen i respektive verksamhet. En tjänsteman i varje 
förvaltning ska utses som ansvarig för integrationsarbetet, men varje förvaltning kan bestämma 
vilken nivå av ansvar tjänstemannen ska ha. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har inrättats 
som träffas minst en gång per år.  

Strategin revideras vid behov eller vart fjärde år. Handlingsplanen följs upp årligen och insatserna ska 
redovisas med hjälp av systemstödet Stratsys. Ansvaret för revidering och uppföljning ligger på 
kommunstyrelsen i samråd med nämnderna. Varje nämnd ansvarar för att uppfylla sina insatser i 
handlingsplanen. Respektive förvaltnings integrationsansvarige ansvarar för att rapportera utfallet av 
nämndens insatser och föra vidare informationen till den förvaltningsövergripande arbetsgruppen 
för integration och därmed kommunstyrelsens ansvarige tjänsteman.34 35 

Inom kommunen är man nöjd med hur man arbetade med frågorna då för att ta fram 
styrdokumenten. Framförallt innebar det att det blev en klar tydlighet från central nivå. I praktiken 
har den förvaltningsövergripande arbetsgruppen träffas två gånger per år, och till handlingsplanen 
har man kopplat ytterligare arbetsgrupper utifrån prioriterade områden (t.ex. bostad). Det är 
fortfarande en utmaning att involvera alla förvaltningarna. En lärdom kopplat till detta sedan 
modellen implementerades är att en detaljerad handlingsplan inte nödvändigtvis är det bästa sättet 
att få verkstad ”lokalt”. Det är inte alltid de centrala funktionerna som är bäst lämpade att ta fram 
aktiviteter. Några effektmått för integrationsarbetet har aldrig funnits. Nu utvecklar man arbetet 

                                                           
34 Strategi för integration i Gislaveds kommun, antagen av kommunfullmäktige den 23 okt 2014, § 16 
35 Handlingsplan för integrationsarbetet 2015-2018, Gislaveds kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 11 
feb 2015, § 51 
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vidare och ska bland annat ge förvaltningarna mått för integrationsarbetet istället, så att de själva får 
ta fram aktiviteter. Vidare ska integrationsarbetet kopplas tydligare till social hållbarhet. En strategi 
för just social hållbarhet är under framtagande. Kommunstyrelsens ansvarige tjänsteman för 
integrationsfrågorna är numera också en utvecklingsledare med fokus social hållbarhet.36 

 

”Ny i Sverige” och exempelkommunerna Sunne, Storuman och Botkyrka 

I rapporten ”Ny i Sverige – vad kan jag bidra med” från 2014 gör Arena för Tillväxt37 en genomgång av 
integration och utrikes föddas inträde på den svenska arbetsmarknaden. Man belyser inflyttningen 
till Sverige, fördelar som invandring kan ha och problemen med dagens integrationspolitik. Slutsatsen 
är att det är en kritisk utmaning för framtida social och ekonomiska hållbarhet i landets kommuner 
att få fler utrikes födda i sysselsättning och egen försörjning. Sett till Sveriges demografiska 
utveckling med en alltmer åldrande befolkning krävs det att fler människor arbetar för att dagens 
välfärd ska kunna upprätthållas. Det råder också arbetskraftsbrist inom flera olika branscher. 
Samtidigt tar utrikesföddas inträde på arbetsmarknaden lång tid (i genomsnitt mer än 7 år) och 
skillnaden mellan sysselsättningsgraden hos utrikes och inrikes födda är hela 25 % i genomsnitt för 
riket.  

Orsakerna till den låga sysselsättningsgraden hos utrikes födda är flera, bland annat att de tenderar 
att hamna i segregerade bostadsområden eller orter med billiga bostäder men lågt utbud av arbete. 
Bristfällig kontakt med det svenska samhället och avsaknaden av sociala nätverk som inkluderar 
inrikes födda bidrar till svårigheterna att nå sysselsättning. Utmaningar i dagens integrationspolitik 
som lyfts är bland annat ansvarsfördelningen och samarbetet mellan kommunerna och 
Arbetsförmedlingen samt hur kommunerna utformar integrationsarbetet. Det sistnämnda menar 
man präglas ofta av kortsiktighet och kravlöst socialt omhändertagande med för svag koppling till 
arbetsmarknad och näringsliv. Det finns ofta brister inom språkundervisningen och 
arbetsmarknadsinsatserna. 

I rapporten lyfts tre kommuner fram som exempel på lyckade integrationsinsatser; Sunne, Storuman 
och Botkyrka. Det finns vissa gemensamma delar i dessa kommuners arbete som ses som 
nyckelfaktorer för framgången, när det gäller attityd, organisering och samverkan. Det finns politiska 
beslut och ett långsiktigt tänk kring integrationsarbetet. Invandrarna ses som en resurs som man vill 
ska stanna kvar och det finns en förväntan att dessa konkret ska bidra till en positiv utveckling av 
kommunen. Utifrån det arbetar man också målmedvetet med att underlätta för nyanlända att 
integreras i det lokala samhället och komma till egen försörjning så snabbt som möjligt, vilket också 
har gjort att man valt att knyta huvudansvaret för integration på andra funktioner än 
socialförvaltningen. Det är tät och positiv samverkan mellan myndigheterna, men också med 
näringslivet och den ideella sektorn.38  

Sunne 

Kommunen har en negativ befolkningstrend och ser invandring som en nyckelfaktor för att kunna 
fortsätta utvecklas. 2012 förvärvsarbetade 72 % av de som kommit till kommunen som flyktingar, 
vilket kan jämföras med genomsnittet för riket på 54 %. Framförallt kommunen utmärkt sig genom 
ett stort engagemang från civilsamhället och mycket tidiga insatser redan under asyltiden för att 
                                                           
36 Telefonintervju med utvecklingsledare för social hållbarhet Amanda Johansson, Gislaved kommun, dec 2016 
37 Arena för Tillväxt är en icke-vinstdrivande organisation som ägs av ICA, Swedbank och Sveriges Kommuner 
och Landsting.  
38 Rapport ”Ny i Sverige – vad kan jag bidra med”, maj 2014, Arena för Tillväxt 



39 
 

hjälpa flyktingar att lära sig svenska och skaffa sig ett socialt nätverk. Integrationsenheten sorterar 
under Arbetsmarknadsenheten och Näringslivsenheten har också ett uttalat ansvar att aktivt arbeta 
med att skaffa praktikplatser med mera39.  

Storuman 

Även i Storuman ses invandring som en lösning för att möta problemen med en minskande och 
åldrande befolkning. Flyktingmottagandet ses som en investering och arbetet bedrivs resultatriktat 
för att de som anländer ska stanna kvar. Sedan 2013 finns en formell integrationsplan i kommunen, 
vilket ses som en viktig pusselbit för att hela kommunen ska involveras i arbetet och att 
organisationen ska ta sitt ansvar som arbetsgivare. Den som är integrationsansvarig i kommunen är 
rektorn för SFI, och flyktingmottagningen ligger under vuxenutbildningen. De arbetar aktivt med 
tydliga krav kring motprestation för ersättning. Som mest utmärkande lyfts samverkan med övriga 
aktörer fram och att integrationsarbetet är lokaliserat på ett sätt som möjliggör detta (Lärcentrum). 
Enligt rektorn stirrar sig aktörerna inte blinda på vem som egentligen ska göra vad, utan alla gör så 
mycket de kan och samarbetar. 

Botkyrka 

I Botkyrka har över 50 % av invånarna utländsk bakgrund och kommunen har en kraftig 
befolkningstillväxt. Sysselsättningsgraden för utrikes födda utanför EU är högre än för 90 % av 
Sveriges övriga kommuner. Stora utmaningar finns dock. Arbetslösheten är lägre än i andra 
jämförbara kommuner, men ligger fortfarande på en hög nivå jämfört med inrikes födda och 
kommunen är mycket segregerad. Man pratar inte om integration utan istället om att skapa ett 
interkulturellt Botkyrka. Kommunen antog 2010 sin ”Strategi för ett interkulturellt Botkyrka”, som 
har som slutmål att den ska ha bidragit till att de skillnader som finns mellan inrikes och utrikes födda 
i form av arbetslöshet och inkomster helt ska ha försvunnit till 2025. Målet ska bland annat gås 
genom att arbeta aktivt med arbetsmarknads-, utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor. De har 
till exempel genomfört en satsning på 100 resursjobb där personer med försörjningsstöd istället fått 
anställning i kommunen. Kommunstyrelsen är ansvarig för strategin och alla förvaltningarna är 
delaktiga i genomförandet.  

 

Diskussion 

Den ovanstående utblicken på hur andra kommuner arbetar får ses som en inspiration och gör inga 
anspråk på att vara heltäckande utifrån ”best practice”-perspektiv. Det finns ingen nationell rankning 
på vilken kommun som är bäst på integration som man enkelt kan följa. Integration inrymmer ju 
också så många olika dimensioner, som kan mätas och jämföras på olika sätt.  

Det finns ett antal tydliga skillnader mot Vänersborgs kommun som är värda att reflektera kring mot 
bakgrund av de behov som uttrycks både i SWOT-analysen och dialogarbetet (se respektive avsnitt i 
denna rapport). Detta är mycket aktiva kommuner, som alla har en uttalad politisk vilja att arbeta 
med området som avspeglas i styrdokument och/eller antagna mål. Det finns en långsiktighet och 
riktning. Detta avspeglas också i organiseringen, där kopplingen till arbetsmarknad, näringsliv och 
vuxenutbildning har gjorts mycket starkare. Det engagerar också hela organisationen och är inte 
enbart en nämnd eller förvaltnings ansvar. Det är också inspirerande att en kommun som till exempel 
Uddevalla, som har ett jämförbart inflöde av nyanlända som Vänersborg, utöver sitt 
mottagningsarbete har och kontinuerligt fortsätter att initiera stora satsningar som involverar 
                                                           
39 www.sunne.se, sökord integration, 2017-01-11 
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nyanlända, invånare och den civila sektorn i kommunen och nyttjar de externa medel som står till 
buds. Det verkar finnas utrymme för utvecklingsarbete trots en hög belastning. Det är också värt att 
notera att Vänersborg har en nettoutflyttning av nyanlända, medan det i Uddevalla är det motsatta 
förhållandet.  

En annan reflektion är just kring värdet att göra omvärldsbevakning och utbyta erfarenheter med 
andra kommuner. Det borde vara en kritisk framgångsfaktor att det finns utrymme och höjd i 
organisationen att göra studiebesök och hämta hem idéer och inspiration från omvärlden. Detta görs 
inte på något systematiskt, strategiskt sätt idag. 

 

 

Resurser, verktyg och metoder 
Under formuleringsarbetet av uppdraget lämnade KDL inspel på vad som önskades belyst i ett 
kommande strategiskt dokument. Där kom bland annat frågeställningen om vilka resurser, verktyg 
och metoder som finns upp. Under arbetets gång har det blivit väldigt tydligt att det inte finns ett 
facit att hämta för att lyckas med integrationen, frågan är alltför komplex för det och det går därför 
inte att ge något heltäckande svar. Ett antal exempel utifrån frågeställningen presenteras nedan och 
har valts ut baserat på den omvärldsbevakning som genomförts och de behov som framkommit 
under kartläggningen. 

 

Processledning 

Att arbeta med processledning innebär att systematiskt analysera och förbättra sina arbetsflöden 
och sin organisation utifrån klient- eller brukarbehovet. En process är det som händer i verksamheten 
steg för steg tills klienten får sin ”produkt” (som också kan vara en genomförd tjänst, service). En 
process är kontinuerlig och innebär standardiserade arbetssätt som upprepas, även om klienterna är 
olika. Det ger en solid grund för kvalitets- och verksamhetsutveckling där värdet för klienten sätts i 
fokus och som skapar delaktighet. Olika moment i processledning är kartläggning av processerna, 
nulägesanalys och förbättringsarbete.  

Genom processledning skapas överblick av helheten, vilket ger en förståelse för alla delar av 
verksamheten som involveras och för kunden/klienten (såväl internt som externt). Fokus läggs på 
flödet och vad som ska uppnås i stället för på verksamhetsfunktionen. 40  

Genom arbetet har många lyft just bristen på överblick, otydlighet kring vem som gör vad och 
”stuprörsmentalitet” som problemområden. Processledning är en arbetsmetod som åtgärdar just 
den typen av områden. Det passar också väl för flöden som går över flera verksamhetsområden, 
vilket integrationsarbetet gör. Utan stabila processer och medarbetare med god kännedom om dessa 
är det också svårt att bedriva ett egentligt utvecklingsarbete, där blicken höjs och nya arbetssätt och 
metoder kan utvecklas för att nå ännu bättre måluppfyllelse. Ett pilotförsök att testa processledning 
har initierats med Flyktingmottagningen för vuxna med positivt resultat, se avsnitt Huvudprocesser.  

 

 

                                                           
40 ”Att lyckas med processledning”, M Dicander Alexandersson m.fl. Liber AB, 1997.  
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Aktivt erfarenhetsutbyte 

I avsnittet Utblick andra kommuner diskuteras vikten av systematisk omvärldsbevakning, vilket också 
lyfts upp här utifrån perspektivet aktivt erfarenhetsutbyte. Syftet är ju att utbyta och utveckla 
kunskap, med syfte att få nya impulser och idéer hem till organisationen. I detta ligger ju också aktivt 
nätverkande, för att hålla sig à jour med vilka aktörer som gör vad inom området och framgångsrika 
metoder samt skapa ett professionellt kontaktnät för kommunen i dessa frågor. Detta görs självfallet 
till viss del idag, men för området som helhet skulle det kunna utvecklas mer systematiskt.  

Ett exempel är kommunalförbundets Fyrbodals integrationsnätverk, där målet är att hitta en 
gemensam plattform för integrationsarbetet. Vänersborg deltar med representanter, men detta 
nätverk skulle kunna användas ännu mer aktivt och framförallt skulle informationen och kunskapen 
därifrån kunna spridas mer till alla som berörs av integrationsarbetet.  

Det går också att bygga egna samverkansnätverk, utifrån valt perspektiv och prioriterade mål. Ett 
exempel är sex halländska kommuner som gör detta i en ambitiös projektform där en gemensam 
kunskapsplattform byggs upp samtidigt som en rad aktiviteter som riktar sig till nyanlända 
genomförs. Projektet ”Integration Halland” har beviljats 24 miljoner kronor i finansiellt stöd från 
Europeiska socialfonden och pågår mellan 2015-201841.  

Det finns också ett värde att samverka med aktörer som kanske ligger lite utanför den ordinarie 
kommunala vardagen. Ett exempel är nätverket Välfärdsverkstaden som Högskolan i Väst startade 
för drygt två år sedan. Syftet har varit att skapa en gemensam arena mellan olika samhälleliga 
aktörer för regionens tillväxt och välfärd och forskning som ger konkret nytta genom 
kunskapsutveckling i arbetslivet. Till välfärdsverkstaden har ett antal projekt kopplats.  

Sveriges kommuner och landsting samlar på sin hemsida goda exempel från asyl- och 
flyktingmottagandet, etablering och integration i en idébank, utifrån flera olika perspektiv. Många 
kommuner, landsting och regioner efterfrågar verktyg och metoder och deras syfte är att underlätta 
för erfarenhetsutbyten och utveckling.42 Här finns ett stort urval av insatser att botanisera ibland och 
generöst med bakgrundsmaterial och kontakthänvisningar. 

                                                           
41 www.esf.se – projektbanken, projekt Integration Halland, 2017-01-16, Europeiska socialfondens hemsida.  
42 www.skl.se – idébanken integration, 2017-01-20, Sveriges kommuner och landstings hemsida 
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Utvecklingsorienterat förhållningssätt  

Integration är ett multidimensionellt område som spänner över alla sektorer. Vi har inte alla svaren 
på vad som är det bästa att göra, men långsiktighet, kreativitet och nytänkande borde vara viktiga 
ingredienser för att nå framgång. Att våga testa nya saker, våga adressera utmaningar och utvärdera 
vad som fungerar och inte fungerar – och bedriva utveckling i det glappet som finns där emellan. För 
detta krävs det ett utvecklingsorienterat förhållningssätt i organisationen och att det finns tid för att 
arbeta med just utveckling.  

I en utvecklingsorienterad organisation har projekt sin plats för att utveckla nya metoder, testa olika 
koncept och för att bygga nya lösningar. Där ses de inte som en belastning som tar tid från 
linjearbetet, utan är en del av vad linjen ska åstadkomma, och det finns höjd för att ta del av de 
möjligheter som står till buds genom externa finansieringsprogram. Projekten prioriteras med 
omsorg och sker inte ad hoc utan har sin plats i en större genomtänkt strategi, med tydlig koppling 
till mål och förväntade resultat.  

Utveckling är självfallet inte bara projekt. Det kan lika gärna vara enskilda aktiviteter eller nytänkande 
korsbefruktning. Hur kan vi använda varandras styrkor för att arbeta med gemensamma utmaningar? 
Hur korsbefruktar vi till exempel kultur och socialt arbete? Kultur och fritid står för många styrkor på 
det främjande och proaktiva området – hur kan deras kompetenser komma in i till exempel det 
stödjande arbetet inom mottagnings- och etableringsfasen? Här finns den stora arenan för att skapa 
sociala nätverk, som är en viktig informell del för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden.  
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Extern finansiering 

Har man kommit så långt att det finns en utvecklingsidé eller en metod som man vill testa finns det 
en stor uppsjö av externa finansieringsmöjligheter som resurser, såväl nationellt och internationellt. 

De stora finansieringsprogrammen inom EU har nyanlända och integration som prioriteringsområde. 
Flera av dessa stödjer också lokala initiativ och kräver inte internationella partners.  

Exempel på relevanta program och fonder är: 
 

� AMIF (Asyl-, migration och integrationsfonden) 
 
Fonden ska bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar 
asylrätten och som inom gällande reglering underlättar rörlighet. Målgruppen är 
tredjelandsmedborgare. Medfinansierar projekt inom asyl, integration, laglig migration samt 
återvändande. Migrationsverket är förvaltande myndighet. 
 

� ESF (Europeiska Socialfonden) 
 
Fonden är EUs främsta verktyg att för att främja sysselsättningen i Europa. Medfinansierar 
projekt inom kompetensutveckling, integrationsinsatser och sysselsättningsåtgärder. Svenska 
ESF-rådet är förvaltande myndighet.  
 

� Erasmus + Ung och Aktiv 
 
EUs program för ungdomssamarbete för dem som arbetar med unga på olika sätt. Finns olika 
typer av bidrag inom programmet, som täcker allt från deltagande i seminarier och 
utbildningar till strategiska samarbeten. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
är förvaltande myndighet.  
 

� Erasmus + Mobilitet Vuxenutbildning, Erasmus + Samarbetsprojekt Vuxenutbildning 
 
Erasmus+ främjar internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott, 
och är ett verktygen i arbetet med att öka sysselsättningen och bidra till social jämställdhet 
och integrering. Prioriterar just nu projekt som syftar till att utveckla lärare och andra 
yrkesgrupper att arbeta med blandade elevgrupper, använda nya tekniker för uppsökande 
verksamhet, validering av icke-formellt och formellt lärande och vägledning av särskild vikt.   
 

Hur och vilket program som ska användas beror på vad som önskas uppnås. Antal utlysningar och 
kriterier för ansökan varierar mellan programmen. AMIF och ESF tillåter stora, breda och lokala 
ansatser och finansierar upp till 75 % av budgeten. Mobilitetsprogrammen inom Erasmus + tillåter 
enklare och kortare utbyten. Projektidén och det interna behovet ska stå i fokus vid matchning av 
program.  

Ovanstående är exempel på de största finansieringsverktygen som står till buds, det finns ett stort 
antal ytterligare program inom EU. Utöver det finns det nationella bidragsmöjligheter, till exempel 
genom Länsstyrelsen eller regionen. Även internt finns det möjligheter att söka finansieringsstöd, 
som kan ses som ”externt” i den bemärkelsen att det ligger utanför den egna verksamhetens budget. 
Det gäller de kommungemensamma medlen för internationalisering, som under 2016 även 
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inkluderade integrationsaktiviteter på hemmaplan, samt folkhälsomedel som är knutna till Rådet för 
hälsa och social hållbarhet.  

 

 

 

 

Forskning om integration 
Som en del av att stärka det kunskapsbaserade perspektivet i kartläggningen fanns en ansats att få 
en övergripande bild av forskningsläget kring integration, och då främst kring ”god” eller 
”framgångsrik” integration. Det visade sig snabbt vara ett för omfattande område för utrymmet i det 
här uppdraget, då det inte har funnits några aktuella sammanfattande kunskapssammanställningar 
att tillgå. Det forskas också på ett otal olika aspekter av integration och migration – som exempel kan 
nämnas Lunds universitets expertlista på flyktingar, migration och integration som tar upp drygt 30 
olika infallsvinklar som behandlas utifrån ekonomiska, sociologiska och pedagogiska perspektiv med 
mera. Några exempel på centrala pusselbitar som kan vara av praktisk betydelse för ett lokalt 
integrationsarbete lyfts nedan. 

 

Några röster om integration 

Forskaren Jose Alberto Diaz lyfter språket som ett centralt verktyg för lärande och utbildning och 
som en nyckel för inkludering i samhället. Att skaffa sig språkkunskap, eget boende, egen försörjning 
och sociala kontakter är fyra grundförutsättningar för att komma in i och fungera i det svenska 
samhället. Han menar att det är viktigt att man lyckas med primärintegrationen för att komma vidare 
till en fungerande sekundär integration. Primärintegrationen kan ses som den första perioden när 
samhället gör utvalda insatser för att lägga en grund för fortsatt god utveckling av individens 
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etablering i samhället. Här finns till exempel språkkunskap, utbildning och bostad i områden som inte 
är segregerade.43 

Integration kan mätas på flera olika sätt. Sociologen Ahmadi Nader lyfter perspektivet att integration 
handlar om en känsla. Ett personligt tillstånd som kopplas till den egna upplevelsen av tillhörighet. 
Uppfattningen om den egna identiteten blir en grundförutsättning för integration. Han forskar på hur 
integration kan vara ett möjligt projekt om vi låter bli att utgå från den kulturella identiteten och i 
stället fokuserar på varje individs egen självidentifikation, vilket gäller både för majoritetssamhället 
som minoriteterna.44 

Det finns också kritik mot integrationsbegreppet. Sociologen Masoud Kamali menar att 
integrationspolitiken har reducerats till att gälla vissa grupper av befolkningen, vilket förstärker ett 
”vi- och dom”-tänkande och dess mekanismer. Kamali trycker på vikten av att välfärdspolitiken måste 
inkludera ett systematisk motverkande av strukturell diskriminering och rasism.45 

”Sverige gör stora ansträngningar vad gäller integration. Det satsas resurser, men det ger inte så 
mycket. Det är vad vi inte gör som spelar en långt större roll.” Det säger nationalekonomerna Joakim 
Ruist, Göteborgs universitet, och Jan Ekberg, Linnéuniversitetet, bägge specialiserade på invandring 
och ekonomi. De lyfter vikten av att korta inträdet till arbetsmarknaden. Idag beräknas mediantiden 
vara 7 år för en flykting att nå anställning, men den blir troligtvis längre efter de senaste årens 
utveckling. Det har inte bara betydelse för individen utan också för kommande generationer, då 
arbetslösheten ofta ”ärvs” från föräldrar till barnen, till exempel som en följd av bristande nätverk. 
Forskarna vill se reformer av arbetsmarknaden och en öppning för enklare jobb med lägre löner, så 
att fler kan komma i arbete snabbare. I sin forskning har de sett att det lokala näringslivet spelar stor 
roll för en framgångsrik integration, ju mer blandat och med många småföretag desto bättre. Det 
behövs också snabbare validering av utländska examina. För individen ser de att språket är den 
främsta nyckeln till arbetsmarknaden.46 

 

Organisera integration 

Idag är många aktörer engagerade i olika initiativ och satsningar för integration, på olika nivåer i 
samhället. Det finns dock inte mycket forskning på hur själva integrationsarbetet organiseras i 
praktiken och vad det får för effekter.  

Gothenburg Research Institute (Handelshögskolans institut för tvärvetenskaplig forskning) startar nu 
ett forskningsprogram kring just detta, Organising integration. Det pågår i en första fas fram till 2019. 
Syftet är att studera hur initiativ att integrera utlandsfödda på arbetsmarknaden fungerar i praktiken 
utifrån vilka idéer om integration som de uppstår i, hur de organiseras och vilka som är delaktiga och 
vilken effekt de får. Programmet består av fem större forskningsprojekt. I det sista ska forskning 
kopplas ihop med aktörerna som är inblandade (t.ex. kommuner) i ett laboratorium för innovativa 
integrationsinitiativ. 47 

                                                           
43 ”Primärintegration och bidragsberoende”, 1997, Jose Alberto Diaz, Studie för Statens invandrarverk 
44 ”Kulturell identitet i gungning. Tvärkulturella möten.”, 2000, Ahmadi Nader. C M Allwood & E C. Franzén 
(red) 
45 ”Den segregerande integrationen. Om social sammanhållning och dess hinder.”, 2006, Masoud Kamali, 
Statens offentliga utredningar (SOU 20016:73) 
46 ”Nycklar till en lyckad integration”, artikel Forskning & framsteg 2016:2, Henrik Höjer. 
47 www.handels.gu.se/nyhet: forskningsprogram för att förstå lyckad integration, 2016-11-29 
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Kopplingen til l hälsa 

Både nationell och internationell forskning visar att invandrargrupper har sämre hälsa jämfört med 
den inrikes födda majoriteten av befolkningen, även om det finns en stor variation mellan dessa 
grupper. Bland annat är upplevd psykisk ohälsa, muskelsmärta och nedsatt rörlighet mer vanligt 
förekommande hos utrikesfödda. Hälsoskillnaderna kan förenklat förklaras med faktorer som vart 
man kommer ifrån (t.ex. infektioner, kulturellt betingade levnadsvanor), faktorer som har att göra 
med varför man har invandrat (t.ex. traumatiska upplevelser), faktorer som har att göra med 
invandrarnas position i det mottagande samhället (t.ex. socioekonomiska faktorer som lägre inkomst, 
utbildning och social position) och strukturella faktorer i det mottagande samhället (t.ex. 
boendesegregation och sociala nätverk). 48 De två sistnämnda kan ju sägas vara en indikator på hur 
väl integrationen har fungerat och vilken tillgång till lika villkor som finns.  

Kommissionen för jämlik hälsa49 sammanfattar detta i att god hälsa är kopplat till en rad centrala 
levnadsförhållanden och villkor. Deras generella slutsatser är att skillnader i hälsa uppkommer 
genom skillnader i villkor och resurser inom en rad centrala livsområden under hela livet. Dessa 
villkor och resurser påverkas av åtgärder inom en rad politikområden och att system och insatser 
inom t.ex. förskola, skola, arbetsmarknad och socialförsäkring är centrala. En mer jämlik hälsa kan 
uppnås genom en jämnare fördelning av de centrala resurser som krävs för att leva ett gott liv, de så 
kallade bestämningsfaktorerna för hälsa: 

� Det tidiga livet 
� Kunskap, kompetenser 
� Arbete 
� Inkomst, försörjning 
� Boende, närmiljö 
� Familj och fritid 
� Makt och inflytande50 

 

                                                           
48 ”Den orättvisa hälsan: om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd”, kap 5, 2012, Mikael Rostila, Liber 
49 Kommissionen för jämlik hälsa har till uppgift att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i 
samhället minskar. Till grund för kommissionens uppdrag ligger regeringens mål om att de påverkbara 
hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Kommissionen verkar som en politiskt oberoende kommitté och 
ska senast 31 maj 2017 överlämna sin slutrapport till regeringen. 
50 ”Att sluta hälsoklyftorna i Sverige – hur tar vi nästa steg?”, presentation 2016-10, professor Olle Lundberg, 
Kommissionen för jämlik hälsa. 
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Diskussion 

Forskningen inom integrationsområdet är bred och det är svårt att få en samlad bild av 
kunskapsläget. Det viktiga är dock att se att vad som sker i forskningen också är relevant för den 
offentliga sektorn i praktiken och skulle kunna användas mer aktivt. Bara i de exemplen som lyfts här 
finns intressanta pusselbitar som kan användas när vår egen organisering av integrationsarbetet 
diskuteras. Om vi vet att språket är en av de absolut viktigaste faktorerna för att integreras, hur 
påverkar det då hur vi organiserar vårt arbete och vilken service vi tillhandahåller? Oavsett om 
forskningsresultat implementeras aktivt i praktiken eller inte är det ändå viktigt att forskningen följs 
så att kunskapsbasen i organisationen hålls uppdaterad och kan underhållas, så att de som är 
ansvariga för olika delar av integrationsarbetet har den kompetens inom området som de behöver.  

Om integrationsarbetet handlar om att alla människor ska kunna delta i samhällsgemenskapen på 
lika villkor är skillnaderna i hälsa och kopplingen till skillnaden i centrala livsområden i allra högsta 
grad relevant att följa. Även insatser inom integrationsarbetet kan kopplas till hälsans 
bestämningsfaktorer och på så vis ligga i linje med hur arbetet med folkhälsa bedrivs och utvecklas. 
Dessa kan ses som parallella dimensioner av social hållbarhet. 

 

 

SWOT-analyser  
En viktig pusselbit i kartläggningen har varit att involvera medarbetare och fånga deras erfarenheter 
och kunskap. Tillsammans har de utvalda verksamheterna fått göra en SWOT-analys på sitt 
integrationsarbete. Det är ett klassiskt och enkelt verktyg för att kartlägga en verksamhets nuläge, 
genom att titta på styrkor och svagheter (interna faktorer som kan påverkas) samt möjligheter och 
hot (externa faktorer som inte kan påverkas).  
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Alla grupper har i samband med analysen fått identifiera vad som innefattas i integrationsarbetet i 
deras verksamhet. För vissa grupper har detta varit en självklarhet, till exempel när hela 
verksamheten är kopplad till flyktingmottagandet. För vissa verksamheter har inte kopplingen 
upplevts som lika klar. Det har då varit en nyttig övning att faktiskt göra en lista på hur verksamheten 
ändå har en påverkan genom att man i dess service, tjänster och myndighetsövning möter nyanlända 
som en av flera prioriterade målgrupper eller som en del av allmänheten generellt. Det har blivit 
väldigt tydligt att alla verksamheter kan påverka integrationen utifrån sin egen roll, inte minst genom 
som en del av att vara kommunens största offentliga arbetsgivare.  

Totalt har 195 medarbetare vid 18 verksamhetsenheter lagt ner ca 290 timmar i SWOT-arbetet. Efter 
varje analys har respektive verksamhet fått dokumentationen från sin övning, att använda för eget 
bruk. På samma sätt har förvaltnings- och kontorschefer fått ta del av den samlade dokumentationen 
från sitt verksamhetsområde. Till materialet kommer också de svar som ett 80-tal chefer lämnade i 
samband med en snabbenkät vid genomgången av Integrationssamverkan på chefsdagen i juni.  

Nedan redovisas och kommenteras huvuddragen av vad som framträder i materialet.  

 

Resultat 

STYRKOR 

Styrkor i SWOT avser interna faktorer som man kan påverka. Det mest framträdande av uttryckta 
styrkor är medarbetarna själva, på det sätt och med den inställning vi utför våra tjänster mot våra 
klienter: 

� Engagemang och vilja 
� Flexibilitet 
� Snabba 
� Professionella 
� Bemötande  

Det uttrycks bland annat som att vi är en personlig myndighetskontakt som ser individen.  

Faktorer som kopplar till arbetsgruppen som helhet lyfts också fram: 

� Trygghet 
� Öppenhet 
� Glädje 
� Samarbete bland personalen 
� Mångfald  

De enheter som har heterogena, blandade grupper i fråga om ålder, kön, etnicitet uttrycker mångfald 
som en styrka, och här hittas då fördelar som kulturell kompetens och språkkunskap. Det speglas i 
lika hög grad i svagheter, där de (betydligt flera) enheterna som har en mer homogen 
sammansättning inte har dessa fördelar.  

Andra positiva faktorer som påverkar verksamhetens förutsättningar: 

� Lagstadgad verksamhet (när det är aktuellt, som för t.ex. överförmynderi, bibliotek) 
� Prioriterat område 
� Bra samverkansytor 
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Integration och flyktingmottagning är en aktuell fråga och det finns möjlighet att göra mycket nu. Det 
uttrycks ett upplevt intresse och stöd hos ledning och politik. Det finns en stor tillgång till olika 
nätverk, såväl lokalt som regionalt och nationellt. Det finns befintliga upparbetade samverkansytor 
som fungerar bra, t.ex. gentemot Fyrbodal, Arbetsförmedlingen interna verksamheter osv. Intressant 
nog är samverkan det som sticker ut allra mest på svagheter, så här är upplevelsen dubbel. Samtidigt 
kan det också visa på en skillnad mellan den interna och externa samverkan och skillnaden mellan 
möjlighet i teorin och tillämpning i praktiken.  

Det verksamheten faktiskt bidrar med i form av tjänster, service och myndighetsutövning har också 
sin givna framträdande roll i styrkorna: 

� Stöd 
� Ersättning 
� Vägledning 
� Samhällsinformation 
� Praktikplatser 
� Friskvård 
� Rollförebilder 
� Aktiviteter 
� Språkträning 
� Resursförmedlare 
� Förmedlar delaktighet 
� Skapar mötesplatser 
� Proaktiv, förebyggande verkan 
� Lokala förebilder och goda exempel på personer som lyckas 

Detta speglas även när cheferna fick lämna exempel på positiva bidrag till integration i deras 
verksamheter. Dels verksamhetens påverkan i form av service och tjänsteutövning, mötesplats och 
sammanhangskapare, men också som arbetsgivare genom att anställa personer med utländsk 
bakgrund och erbjuda praktik. Här är det dock stor skillnad mellan hur långt olika enheter har 
kommit. Kost- respektive serviceenheten inom Samhällsbyggnadsförvaltningen och Vård och omsorg 
inom Socialförvaltningen sticker ut på ett positivt sätt här. Hela Kultur- och fritidsförvaltningen 
sticker också ut på när det gäller en positiv syn på styrkor och möjligheter. Det finns ett påtagligt driv 
och en positiv energi kring vad man bidrar – och skulle kunna bidra – med och insikt om att alla 
verksamheterna arbetar med förebyggande, stärkande faktorer.  

SVAGHETER 

Svagheter i en SWOT avser interna faktorer som är man faktiskt kan påverka. Fyra områden 
framträder extra starkt över förvaltningsgränser och hierarkiska nivåer: 

� Bristfällig samverkan  
� Kompetensbrist 
� Mångfald 
� Språk 

Otillräcklig samverkan uttrycks både som internt och externt, och har ett mycket starkare samlat 
genomslag i materialet än där det lyfts som styrkor. Det saknas samordnande part och det finns 
ingen samlad struktur. Det är en oklar kedja och det är svårt att hitta rätt person. Man känner inte till 
varandras uppdrag tillräckligt. Kunskapsöverföringen mellan verksamheter kan bli bättre. Vissa 
gränssnitt kan upplevas otydliga när det gäller ansvar och roller – boenden, skola, socialtjänst, 
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utvecklingskontor, Arbetsförmedlingen osv. Någon uttryckte det som att det är för många kockar, det 
kan finnas 4-5 handlingsplaner per individ och en annan som att det är mycket prat och lite verkstad.  

Det finns uttrycks ett stort behov att öka den interna kompetensen kring interkulturella frågor och 
integrationsområdet som helhet. Mer kunskap om kulturer och bemötande vid kulturkrockar. Här 
påverkar också bristen på mångfald som uttrycks på många håll i organisationen. Många 
verksamheter har en homogen personalsammansättning och det blir tydligt i verksamheterna att 
påverkar både kulturkunskap och språkkunskaper. Man har gemensamt för få kunskapsverktyg att 
använda kring hur man ska agera när man ställs inför helt nya praktiska situationer i vardagen (t.ex. 
när en elev på Musikskolan slutar komma på lektionerna och orsaken visar sig vara att det är 
förbjudet att musicera under en viss period efter en anhörigs död). Har vi rätt kompetensförsörjning 
för att klara integrationsarbetet, undrar en chef.  

Språkkunskaper lyfts fram både utifrån ett internt perspektiv och ett klientperspektiv. Det blir 
språkförbistringar, det är svårt att förmedla lagstiftning på ett lättförståeligt sätt och det är 
kommunikationssvårigheter på flera plan. Det handlar också om att klienterna inte lär sig tillräcklig 
svenska och att våra verksamheter kan fokusera effektivare på att stärka språkförmågan på olika sätt 
(t.ex. öppna upp för fler språkpraktikanter, effektivare SFI osv.)  

Mycket framträdande är också följande områden: 

� Långsiktighet 
� Kommunikation 
� Roller 
� Behovsförståelse 

Det finns en upplevd kortsiktighet och dålig framförhållning. Integrationsarbetet är inte proaktivt och 
det saknas en övergripande plan och en systematik. Det finns ett behov av att se mer långsiktigt. 
Extra pengar med begränsad användningstid ger kortsiktiga lösningar och osäker planering. 
Kommunikationen är inte tillräcklig och det brister mellan verksamheter kopplat till det faktiska 
linjearbetet samtidigt som det på en mer övergripande nivå också påverkar kunskapen om vad som 
sker på området i organisationen. Vissa upplever att deras uppdrag eller roller inom området inte är 
tydliga. Det bidrar till att det finns outnyttjad potential inom vissa enheter som skulle kunna göra 
mer (till exempel Utvecklingskontoret). Samtidigt finns det också verksamheter som arbetar aktivt i 
linjen med frågorna dagligdags som upplever att de inte syns eller att det de gör har dålig status (till 
exempel Hjälpande händer, AMA). Vidare ställs frågan om vilka behoven är? Vi vet inte alltid vad 
”de” vill ha och vad ”de” behöver. Det saknas fokus- och referensgrupper och strukturerad dialog.  

Andra områden av vikt: 

� Bostäder 
� Värdegrund och normer 
� Information 
� Civila sektorn 

Bostadsbristen är ett akut problem som påverkar hela den framtida integrationen. Även om det är en 
faktor som inte enbart styrs av interna faktorer är det ändå tydligt att det går att utveckla ytterligare 
hur vi arbetar med det på lång och kort sikt.  

Det finns upplevelser av att vi är för tillmötesgående och inte står upp för vår värdegrund och 
normer, utifrån en rädsla att göra fel. Det uttrycks också som att det är viktigt att hitta en balans i vad 
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som bör tillmötesgås när det kommer till kultur och tradition (t.ex. i arbetet på boendena) och att 
inte bli för serviceinriktade just för gruppen nyanlända.  

Informationen som finns till nyanlända är på en för hög nivå och det finns osäkerhet när det gäller 
material på andra språk och hur detta bästa ska lösas.  

Det finns otillräckliga resurser att stötta föreningslivet. Bidragskriterierna är inte heller anpassade för 
integration.  

För ovannämnda faktorer och områden finns det en tydlig koppling till själva integrationsarbetet. I 
materialet finns också andra framträdande svagheter som mer kopplar till det egna organisatoriska 
läget, som påverkar integrationsarbetet. Till viss del kan det vara en följd av hög belastning och 
mycket nyanställd personal men det kan också signalerar utvecklingsbehov kring ledning, 
grundläggande förutsättningar och verksamhetsstruktur. Detta uttrycks främst inom 
Socialförvaltningen.  

Det gäller bland annat: 

� Otydligt ledarskap 
� Resursbrist 
� Brist på befogenheter 
� Otydliga, ouppdaterade rutiner 
� Hög arbetsbelastning 
� Orutinerad personal 
� Dålig interninformation 
� Avsaknad av handlingsplaner 
� Små påverkansmöjligheter 
� Tidsbrist 
� Personalbrist 
� Brist på struktur 

 

MÖJLIGHETER 

I en klassisk SWOT-analys innebär möjligheter utveckling och trender i omvärlden som händer 
oavsett vad verksamheten gör eller inte, som kan innebära en positiv påverkan. Det som kom fram i 
arbetet med verksamheterna var snarare faktorer som skulle kunna innebära en positiv möjlighet om 
man arbetade mer med det, dvs. saker som man faktiskt kan påverka själv och förslag på insatser 
som skulle kunna genomföras. Till exempel svenska faddrar till de ensamkommande, stöd från 
Personal, internutbildning, närmre samarbeten internt. Ökad samverkan med näringslivet. Se 
asylsökande som en resurs. Särskilt ökat samarbete med frivilligorganisationer sticker ut som en 
faktor med hög potential. Här finns således underlag till en bra idébank för fortsatt arbete. Andra 
intressant inspel utifrån det perspektivet är att kultur skulle kunna användas mer i verksamheterna, 
för att överbrygga hinder. 

Inspelen handlade också om mer allmänna områden, som visserligen inte kan påverkas men som inte 
heller uttrycks med en konkret koppling. Detta får mer anses bli av karaktären viktiga områden att 
omvärldsbevaka och följa, för att se hur man kan dra positiv nytta av olika saker. Exempel (bland 
många andra): 

� Religion 
� Ekonomi 
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� Olika myndigheters agerande 
� Bidrag 
� Infrastruktur 
� Fler bostäder 
� Nationell politik 

 

Mer konkreta faktorer som kan ge möjligheter i närtid var till exempel: 

� Politiska beslut lokalt 
� Ekonomiskt stöd från regering/region 
� Media 2016 – mångspråkssatsning som kan ge ansenliga regionala medel till kommunerna 

(bibliotek) 
� Ny skuldsaneringslag 
� Implementering av DUA – delegation för unga i arbete 
� Nationell strategi för kultur 

 

I mixen blandades också ett möjlighetsperspektiv på positiva saker som integrationen kan tillföra, till 
exempel: 

� Lära nytt 
� Ge och få utbyte 
� Ökad kompetens 
� Ökad mångfald 
� Vidgad livssyn och förståelse 
� Nya arbetstillfällen 

 

HOT 

Hot i en SWOT innebär utveckling och trender i omvärlden som händer oavsett vad verksamheten 
gör eller inte, som kan innebära en negativ påverkan. Även här varierade nivån på sakerna som togs 
upp, från faktorer av mer allmän karaktär som potentiellt kan ha negativ påverkan eller generella 
saker som verksamheterna möter i sitt dagliga arbete till mer konkreta identifierade hot för att 
integrationen ska bli framgångsrik. 

 

Mer generella områden (”orosmoln”), exempel: 

� Politiskt styre (främlingsfientliga partier går framåt) 
� Minskad jämlikhet 
� Lagändringar 
� Minskad budget 
� Politisk kortsiktighet 

 

Områden som verksamheten möter som har negativ påverkan, exempel: 

� Rädsla 
� Ryktesspridning 
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� Rasism 
� Okunskap 
� Tradition och religion 
� Fördomar 
� Hot mot personal 

 

Konkreta identifierade hot (som kan ses som utmaningar att adressera), exempel: 

� Bostadsbrist och bostadssegregation – oavsett insatser kan denna faktor göra att 
utvecklingen kring utanförskap går åt fel håll 

� Kunskapsunderskott hos politiken lokalt kring läge  
� Psykisk ohälsa bland nyanlända, framförallt ungdomar – sjukvården räcker inte till, inte 

tillräckligt stöd till traumatiserade 
� Nationell flyktingpolitik och flyktingströmmarna i omvärlden – vi kan inte påverka om dessa 

fortsätter att öka eller inte eller om vi står inför en ny massiv våg 
� Drivande personer internt går i pension/slutar 
� Etableringsprocessen tar för lång tid 

 

 

DIALOG  
Efter kartläggningen följde en fördjupad dialog under september-november 2016. Syftet var med 
organisationen som medskapare definiera vad som kännetecknar en god integration och 
utkristallisera förbättringsområden. Detta kompletterar kunskapsunderlaget från kartläggningen med 
ytterligare kunskap om kritiska faktorer och utvecklingsbehov. I detta steg vidgades också dialogen 
från interna verksamheter till att också innefatta externa aktörer.  

Figur 21. Översiktsbild av de olika stegen i dialogfasen.  

Inspiration till dialogformatet hämtades från Gislaveds kommun, vars arbete med sin 
integrationsstrategi lyfts fram av SKL som ett gott exempel. Alla deltagarna fick medverka i samma 
workshop-upplägg som bygger på Gislaveds modell, vilken beskrivs nedan under avsnitt Metod.  

Totalt har 213 medarbetare vid 16 verksamhetsenheter (varav flera del nya sedan SWOT-analysen) 
och 3 externa funktioner lagt ner ca 390 timmar i dialogarbetet. Av dessa hade drygt 80 personer inte 
deltagit i den tidigare SWOT-analysen. 19 personer utanför kommunens organisation har deltagit i 
arbetet (Arbetsförmedlingen, Kunskapsförbundet Väst, boende i Torpa-området). Ett dialogmöte 
med ensamkommande ungdomar var inbokat, men deltagarna dök inte upp.  
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Metod 
Workshopen byggdes upp i tre delar kring frågeställningen ”vad är viktigast för att förbättra 
integrationen i Vänersborgs kommun”. I första momentet i mindre grupper diskutera vilka saker som 
de personligen tycker är viktiga för att förbättra integrationen och skriva ner dessa på lappar (så 
kallade kännetecken). I det andra momentet fick deltagarna läsa upp sina kännetecken inför samtliga 
i gruppen. Samtidigt fick alla en chans att kommentera och diskutera varandras kännetecken. Alla 
kännetecken sammanställdes och fördes in i en matris under rubriker kallat faktorer utifrån 
innehållet i kännetecknen. I det sista momentet fick varje deltagare sätta poäng (1, 2 och 3) på de 
kännetecken som man ansåg var viktigast för att förbättra integrationen. 3 poäng till det viktigaste, 2 
poäng till det näst viktigaste osv. Var och en satte sina poäng individuellt. Slutligen räknades poängen 
ihop och på så sätt kunde ett resultat presenteras som representerar de tre viktigaste kännetecken 
som gruppen anser behövs för att förbättra integrationen i Vänersborgs kommun.51  

Nedan redovisas en sammanställning av huvudresultatet i materialet. Formuleringarna under varje 
kategori är tagna direkt från materialet och är deltagarnas egna ord.  

 

Resultat 
De faktorer som blev prioriterade för ett förbättrat integrationsarbete är boende, 
aktiviteter/sysselsättning, språk, mötesplatser, kommunikation, information, organisation, 
utbildning, arbete, attityd, jämlikhet och stöd. Av dessa är språk och boende de faktorer som är högst 
prioriterade, följt information, attityd, utbildning och aktiviteter/sysselsättning. Alla prioriterade 
kännetecken redovisas nedan så som de har uttryckts, liksom ett antal kompletterande kännetecken 
som har poängsatts eller bidragit med någon konkret idé. Det innebär i vissa fall att saker ser ut att 
anges dubbelt eller att formuleringarna är snarlika, men syftar på samma sak. De kommer dock från 
olika dialogmöten.  

 

Språk 

Språket är den faktor som blivit högst prioriterad flest gånger. Språket ses som en nyckelfaktor för att 
komma in i samhället. Deltagarna ger olika aspekter på vad som kännetecknar förbättringsbehov och 
även konkreta förslag: 

� Språket är viktigast för integrationsprocessen (prioriterat) 
� Krav och stöd i svenskt språk (prioriterat) 
� Kombinera SFI med praktik för att få heltid (prioriterat) 
� Integrera i arbete, SFI + praktik (prioriterat) 
� Utveckling och förbättring av SFI (prioriterat) 
� Språket viktigt, inte bara genom SFI – utveckla andra bra alternativ (prioriterat) 
� Språket är nyckeln – snabbt lära sig språket (prioriterat) 
� Skapa goda förutsättningar för att lära ut och att lära sig språket (prioriterat) 
� Språket är nyckeln (prioriterat) 
� Nya sätt att lära språket (prioriterat) 
� Yrkesinriktad språkträning – SFI räcker inte (prioriterat) 

                                                           
51 Gislaveds kommun: Medborgardialog – strategi för integration. Kommunstyrelseförvaltningen 2014-01-27.  
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Ett urval av andra saker som har lyfts och poängsatts: 

� Mer språkcafé  
� Lära sig språket via praktik 
� Specialpedagoger för t.ex. analfabeter  
� Höja kvaliteten på SFI – inte ok att bli godkänd och ändå inte klara sig utan tolk  
� Plan för dem som inte klarar SFI  
� Möjligheter till fler typer av kurser, blanda grupper mer 

 
 

Boende 

Inom faktorn boende har ett stort antal aspekter lyfts fram som kännetecken för viktiga 
förbättringsområden: 

� Billiga bostäder i alla kommundelar (prioriterat) 
� Genomtänkt boendestrategi (prioriterat) 
� Verka för minskad bostadssegregation. Billigare lägenheter riktade för social inkludering 

(prioriterat) 
� Eget boende och en integrerande bostadspolitik (prioriterat) 
� Integrationsperspektiv gällande boende (ingå i samhällsplaneringen på ett annat sätt, inte 

placera alla med utländsk bakgrund i samma område (prioriterat) 
� Bostadsbyggande med variation (prioriterat) 
� Mer bostäder – bryta segregation (prioriterat) 
� Motverka segregation i boendet (prioriterat) 
� Minska segregation, ge möjligheter till språk (prioriterat) 

 

Ett urval av andra saker som har lyfts och poängsatts: 

� Bryta bostadssegregationen  
� Bygga fler bostäder av olika typ i samma område  
� Eget boende i ej segregerade områden 
� Bygga bostäder i alla områden 
� Utslussningslägenheter för ungdomar (finns inte idag) 

 

Information 

Inom faktor information är det framförallt olika aspekter på samhällsinformationen och 
samhällsorientering som har prioriterats. 

� Obligatorisk samhällsinformation vid ankomst (prioriterat) 
� Medborgarkontor (prioriterat) 
� Bättre kvalitet på samhällsinformation, gärna heltidsaktivitet (prioriterat) 
� Samhällsorientering igen – lära om många gånger (prioriterat) 
� Samhällsorientering för gamla utrikesfödda (prioriterat) 

Ett urval av andra saker som har lyfts och poängsatts: 

� Introduktionskurs redan vid anländande  
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� Bättre grundkunskap om ekonomi t.ex. ungdomar  
� ”Hur-funkar-det”-introduktion (typ på mer praktisk nivå t.ex. byta säkring i en bostad)  
� Information till nyanlända under hela etableringstiden  
� Ökad kulturkunskap  
� Ökad kunskap mellan nyanlända och redan etablerade nyanlända 
� Mer kontinuerlig samhällsorientering  
� Mer information om vett och etikett (etik, moral normer) än idag  
� Mer fakta och mer kunskap, från t.ex. Restad gård 
� Information på fler språk 
� Guidade turer; åk runt och visa var saker finns i kommunen (jmf Trollhättan) 

 

Attityd 

Inom faktor attityd lyfts en bred flora av olika aspekter fram, både utifrån ett ömsesidigt perspektiv 
som ett enkelriktat perspektiv. 

� Personliga ansvaret (prioriterat) 
� Anpassning utifrån eget ansvar (prioriterat) 
� Ömsesidig nyfikenhet – ge och ta, måste finnas vilja (prioriterat) 
� Våga mötas (prioriterat) 

Ett urval av andra saker som har lyfts och poängsatts: 

� Hög förväntan på att nyanlända ska bidra till samhället  
� Respekt och förståelse för att det tar tid  
� Förväntningar på nyanlända  
� Minska främlingsfientlighet 
� Umgås mer inom alla forum inklusive hemmet, var nyfiken  
� Allas lika värde  
� Ta tillvara på olikheter och dra nytta i tidigt skede  
� Positiv inställning 
� Bemötande (normer och regler samma som för alla barn) 
� Mer fokus på vettig fritid, värdera kultur- och fritidssektorn 
� Möjlighetsorienterat 

 

Utbildning 

Inom faktor utbildning prioriteras fyra olika perspektiv inom området.  

� Integrerade skolor (prioriterat) 
� Snabbare validering av utbildning (prioriterat) 
� Utbildning med mål: resultatuppföljning (prioriterat) 
� Förbättra SFI, t.ex. norska suggestopedi-modellen (prioriterat) 

Ett urval av andra saker som har lyfts och poängsatts: 

� Satsa på höja utbildningsnivån  
� Bättre SFI: fler lärare, bättre undervisning och blandade klasser 
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Aktiviteter/sysselsättning 

Inom faktorn lyfts flera olika slags kännetecken på vad som behöver förbättras, både utifrån 
aktivitetsområde men också olika målgrupper. 

� Få med äldre in i föreningslivet (prioriterat) 
� Integreras i fritidsföreningar (prioriterat) 
� Sysselsättning – man behöver något att göra (prioriterat) 
� Information från olika föreningar t.ex. Sportfredag (prioriterat) 

Ett urval av andra saker som har lyfts och poängsatts: 

� Riktade föreningsbidrag till de som driver integration  
� Fånga upp folks intressen och få in dem i föreningar  
� Etablering ska vara 100 %, dvs. halvtid SFI, halvtid praktik. 
� Möjligheter till rolig gemenskap, tillfälle att träffas  
� Mötas genom skapande  
� Extra fokus på flickornas möjligheter att komma ut  
� Föreningar – både för unga och vuxna. Krävs en samordnare 
� Stimulera föreningslivet  
� Studiebesök ”hemma” – lär känna en svensk 
� Öka kulturell kompetens genom kulturdagar – laga mat, dansa, dela kultur tillsammans 
� Obligatoriska aktiviteter för integration under skoltid, t.ex. blandad lunch  
� ”Luncha ihop”-matchning (projektidé) 

 

Arbete 

Inom faktor arbete har tre kännetecken prioriterats. 

� Vuxenutbildning och praktik till branscher som saknar folk (prioriterat) 
� Fler sociala företag (prioriterat) 
� Meningsfull sysselsättning (prioriterat) 

Ett urval av andra saker som har lyfts och poängsatts: 

� Snabbt komma igång med praktik  
� Arbeta in fler praktik- och lärlingsplatser  
� Fler initiativ från arbetsgivarnätverk att ta in ny personal med stöd av AF eller yrkesvalidering  
� Större fokus på egen försörjning  
� Stötta och ge möjligheter för att starta nya företag 
� Personalsammansättningen ska spegla samhället i stort  
� Plikt till aktivitet vid försörjningsstöd 
� Alla arbetsgivare ska ha viss % nyanlända i praktik utifrån storlek  
� Bättre riktade insatser 

 

Organisation 

Inom faktor organisation har flera kännetecken poängsatts utifrån olika aspekter av vad kommunen 
kan påverka, både inom organisationen och i samverkan generellt. 
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� Fler anställningar med fokus på denna målgrupp (jmf serviceassistent) (prioriterat) 
� Ett gemensamt projekt för alla kommunens anställda (dialog, förståelse och kontinuerlig 

kommunikation) (prioriterat) 
� Bättre incitament för att ta del av samhället (prioriterat) 

Ett urval av andra saker som har lyfts och poängsatts: 

� Bättre konsekvensanalys inför och efter större insatser  
� Snabbare processer  
� Mer erfarenhetsutbyte, t.ex. över kommungränser  
� Etnicitet bland personal  
� Bättre samverkan mellan olika aktörer  
� Korta väntetider till t.ex. SFI, etableringsplan  
� En sammanhängande kedja från första mottagandet  
� Helhetsgrepp och effektivare resurshantering  
� Snabbhet i systemet, från start till mål 
� Fortbildning – lära av goda integrationsexempel  
� Skapa kontaktnät (t.ex. referensgrupp)  
� Få med andra huvudmän i arbetet och samarbete över gränser  
� Regelverk och ramar behöver vidgas – mer individanpassning 
� Skolorna i Vänersborg behöver vara mer blandade 
� Mer språkpraktikplatser inom kommunen även i de ”inre” funktionerna, typ ekonomi, juridik, 

samhällsplanering 
� Långsiktigt tänkande och avsätta resurser att tänka framåt nu 
� Preventiva insatser (förebygga risker) 
� Överblick kring kommunens roll och möjlighet att bidra till integration – förstå vår del i det 

stora hela 
� Ta tillvara erfarenheter från personer som kommit till Sverige  

 

Mötesplatser 

Inom faktor mötesplatser har fyra kännetecken prioriterats. 

� Mötesplatser för alla (prioriterat) 
� Fler platser där olika aktiviteter finns samlat (prioriterat) 
� Information om kulturer (prioriterat) 
� Få fler svenskar att ta kontakt (prioriterat) 

Ett urval av andra saker som har lyfts och poängsatts: 

� Te-hus för kvinnor med olika nationaliteter  
� Fadderskap  
� Språkvän 
� Aktivitetshus för alla mitt i stan, alla åldrar  
� Naturliga mötesplatser 

 

Jämlikhet 

Inom faktor jämlikhet prioriteras aspekter utifrån på kvinnors möjligheter. 
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� Få tjejerna med invandrarbakgrund mer delaktiga (prioriterat) 

Ett urval av andra saker som har lyfts och poängsatts: 

� Motverka isolering av främst kvinnor 
� Få ut flickorna, få samma möjligheter att delta 

 

Kommunikation 

Inom faktor kommunikation har två kännetecken prioriterats. 

� Kommunicera positiva förebilder (prioriterat) 
� Ömsesidig förståelse (prioriterat) 

Ett urval av andra saker som har lyfts och poängsatts: 

� Lyfta de goda exemplen och framgångshistorierna 
� Lyfta goda exempel – gärna flickor 

 

Stöd 

Stöd är inte några prioriterade kännetecken. Flera aspekter har lyfts, däribland 

� Få hjälp med trauman – snabbt  
� Föräldrautbildning för dem som kommer 

  

Diskussion 

Dialogarbetet har gett ett stort underlag kring viktiga faktorer som är viktiga att fokusera på för att 
ytterligare förbättra integrationen i kommunen. Materialet har en stor spännvidd, men så har också 
många olika slags verksamheter och deltagare varit med. Givetvis speglas vad man själv har närmast 
sig i vardagen det som lyfts upp i dialogövningen. Trots spännvidden är det ändå vissa bitar som 
framträder som extra starkt prioriterade på ett genomgående sätt. Det är vikten av språket som 
nyckeln till samhällsgemenskapen och behovet av att utveckla eller komplettera SFI med fler verktyg. 
Det är bostadsbristen och den segregation som finns i kommunen som anses vara viktig att komma 
tillrätta med för att kunna få till en god integration. Det uttrycks ett behov av mer tillgänglig 
information och samhällsorientering som en upprepad insats. Det handlar också om vår ömsesidiga 
attityd, i form av det personliga ansvaret, en ömsesidig nyfikenhet, vår inställning och vilja. Inom 
nästan samtliga övriga faktorer finns det dock också områden eller åtgärder som ses som 
prioriterade.  

Resultatet från dialogarbetet speglar också väl vad som tidigare framkommit i SWOT-analyserna, inte 
minst när det gäller organisation, attityd, information och arbete.  

Förutom att lyfta fram synpunkter och upplevelser av vad som är behöver förbättras för 
integrationen har deltagarna också varit kreativa och blandat det med konkreta idéer och förslag på 
vad som skulle kunna göras. Materialet är därför också en god källa till olika förslag kring vad som 
skulle kunna testas – till exempel te-hus för kvinnor av olika nationaliteter, matcha lunchsällskap, 
hemma-hos-besök med mera.  
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SLUTSATSER 
Arbetet med Integrationssamverkan har bedrivits som en process med utgångspunkten att 
integration är hela organisationens angelägenhet och alla förvaltningar behöver därför involveras i 
arbetet. Upplägget har varit att titta på detta mångfacetterade område bakåt och framåt, inåt och 
utåt. Grundtanken har varit att kunskapen finns hos dem som gör integration i praktiken på olika sätt 
och att det är där pusselbitarna till ett förbättrat integrationsarbete går att hitta. Den förhoppningen 
har infriats med råge. Över 350 personer har bidragit med sin kunskap på olika sätt och det har gett 
ett digert material kring vart vi står och vilka behov som finns.  

Nedan sammanfattas de övergripande slutsatserna från arbetet. Några förslag till lösningar eller 
nästa steg tas inte upp här, utan kommer att behandlas i ett separat dokument som läggs som ett 
annex till denna rapport.  

 

� Integration är en del av social hållbarhet  

Det är relevant att arbeta med integration, att adressera de utmaningar som finns och inom vissa 
aspekter och faser ha riktade insatser till specifika målgrupper. Samtidigt handlar det inte om en 
grupp, det handlar om alla invånare och vårt gemensamma samhälle. Det är en ömsesidig process, 
som pågår inom alla samhällsarenor. Det är oerhört viktigt att inte förstärka ett ”vi-och-dem”-
tänkande, varken mellan ”nya” och ”gamla” invånare eller mellan olika utsatta grupper. Integration 
är förutsättning för social hållbarhet och kan ses som en aspekt av ett större arbete som handlar om 
att inkludera alla. För att kunna hantera ovanstående krävs vilja, kunskap, dialog och långsiktiga 
insatser som sätts i sitt större sammanhang.  

 

� Integration är ett multidimensionellt område som spänner över alla 
samhällssektorer 

Integration är komplext område, som finns i alla dimensioner från person till grupp till samhälle och 
relationerna däremellan. Det är inte ett område som kommer att ”lösas” av en enda förvaltning. Det 
är en organisering som inte löser dagens behov. För att skapa de bästa förutsättningarna för en 
framgångsrik integration behöver samtliga förvaltningar involveras, utifrån sina arenor och 
gränssnitt – och här kan det givetvis finnas olika ansvar för olika delar. Det kräver en tydlighet i 
ledning, styrning, uppföljning genom hela organisationsnivån och ett övergripande fokus. Det 
handlar givetvis om det vi gör i våra verksamheter, med vilken attityd vi bemöter våra invånare och 
hur vi utvecklar våra arbetsmetoder. Men lika mycket handlar det också om hur vi agerar som 
föredöme i egenskapen att vara den största arbetsgivaren lokalt och hur vi skapar incitament och 
förutsättningar för andra sektorer som civilsamhället och näringslivet att använda sin kraft inom 
området.  

 

� En politiskt uttalad strategisk inriktning skulle gynna arbetet  

Det finns både vilja och engagemang bland medarbetarna i kommunens verksamheter att bidra till 
integrationen på bästa sätt. Det finns en frustration över att arbetet är otydligt och att det inte går 
att se hur det hänger ihop. Det saknas en gemensam bild av vart vi ska och en tydlig strategisk 
riktning i integrationsarbetet. En uttalad politisk viljeinriktning som lägger fast prioriterade mål och 
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grundläggande principer skulle ge en solid grund att utgå ifrån. Det skulle ge bättre förutsättningar 
för en långsiktighet som saknas idag. Materialet i den här rapporten kan användas som ett förarbete 
vid framtagandet av en strategi.  

 

� Integrationsfrågorna behöver kopplas ihop på ett bättre sätt i organisationen  

Det bedrivs mycket bra arbete inom de olika verksamheterna. Det finns dock inga systematiska 
kopplingar mellan ”stuprören” – och ingen central ”hängränna” som möjliggör överblicken. Inom i 
princip alla förvaltningsområden vill man se mer och bättre samverkan, trots att en rad forum redan 
finns. Det är uppenbart att dessa inte fyller det upplevda behovet. Fastän man kanske arbetar med 
samma klient i de olika rören med olika insatser finns det inte tillräcklig kunskap kring vad som 
händer i de olika processerna utanför sin egen. Det finns inte heller någon särskilt samlad 
informationsbild av vad som pågår, eller något kommunikationsmaterial som kan användas som 
verktyg i arbetet.  

 

� Det finns mer potential i dagens organisation med befintliga resurser  

Det finns kunskap, vilja och engagemang. Det finns insikt om förbättringsområden och det finns idéer 
på nya metoder. Men det finns många trösklar i form av stuprör och bristande hängränna, otydliga 
roller och bristande kommunikation. Det blir mycket prat om att vilja samverka, prat vid själva 
samverkan, men inte så mycket faktisk verkstad som kommer invånarna till direkt nytta. Det finns en 
önskan om mer gemensam verkstad. Det läggs mycket fokus på frågan om resurser och vem som ska 
göra vad, och diskussioner om vilka som egentligen borde göra vad i stället för att gemensamt sitta 
ner och utveckla befintliga metoder och insatser i verktygslådan. De allra flesta arbetar hårt och gör 
fina insatser, men det finns inget utrymme att höja blicken och se ifall rätt saker görs och om 
resurserna används till rätt saker, och om rätt personer och funktioner arbetar tillsammans. Det finns 
en struktur för ledning, styrning och målkedja som skulle kunna ge en röd tråd, men den hänger inte 
ihop inom området idag. Det lämnar fältet öppet för att arbeta med integration – eller inte. Arbetet 
blir fragmentiserat.  

 

� Kommunen som arbetsgivare kan ta ett större ansvar  

Som kommunens största arbetsgivare har vi en viktig roll som föredöme och en kraft som 
pådrivande aktör. Utifrån ett arbetsgivarperspektiv behöver mer göras för att få en större mångfald i 
organisationen och verka för att yrkeskåren på alla nivåer blir mer blandad. Idag är det flera enheter 
som har mycket homogena arbetsgrupper och upplever en kompetensbrist på grund av det. Det 
gäller utifrån alla grupper. Vidare brister det påtagligt i kommunens leverans av praktikplatser, vilket 
omgående borde kunna åtgärdas.    

 

� Krisen är över men utmaningarna kvarstår – fortsatt fokus krävs 

För de flesta verksamheter – inte alla – har situationen balanserats efter den mest intensiva perioden 
i efterdyningarna av flyktingvågen 2015. Det är lätt att tro att det mesta har återgått till det normala, 
men så är inte fallet. Antalet nyanlända till kommunen ligger fortfarande på en rekordhög nivå och 
de närmsta åren behövs ett stort fokus för att hantera de utmaningar som finns, inte minst i form av 
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bostadsbristen och platsbrist i skolan. Det kommer att behövas fortsatt fokus och prioritering en lång 
tid framöver och ett tydligare integrationsarbete utöver basverksamheten behöver implementeras. I 
detta ligger också att kunna ta tillvarata möjligheterna som det innebär med inflyttningen till 
kommunen.  

 

� Civilsamhället spelar en avgörande roll  för integrationen 

En av kommunens viktigaste roller är som möjliggörare. Den ideella sektorn är ovärderlig för 
integrationsarbetet och kan skapa möten mellan människor på ett sätt som kan vara svårt för 
kommunen som lokal myndighet att åstadkomma. Hur vi stöttar och samarbetar med föreningar 
och ideella initiativ inom området har stor betydelse och här saknas det vissa strukturer idag.  

 

� Det går idag inte att säga något om effekten av integrationsarbetet  

I likhet med de flesta andra kommuner saknas i stort implementerade kvalitetsmått och systematisk 
uppföljning av effekter av integrationsarbetet. Det går därför egentligen inte att säga något om 
insatta resurser räcker eller ger det resultat som önskas uppnås. Då saknas en viktig pusselbit när 
diskussionen om resurser och prioriteringar förs eller när en bedömning ska göras om organisationen 
bedriver ett effektivt arbete eller inte. Det saknas riktmärke för vart utvecklingsarbetet ska sikta på 
eller ta utgångspunkt i.  

 

� Kunskapen om förbättringsområden finns  

Materialet som har arbetats fram i SWOT-analyser och dialogmöten ger en tydlig bild av vilka 
förbättringsområden som finns. Det finns anledning att se över hur vi tar vårt ansvar som beställare 
av språkutbildning och hur praktik kan användas ännu mer som ett effektivt verktyg i språkträning. 
Det behövs en tydligare koppling till vuxenutbildning och arbetsmarknad. Vi ser att bostäder är en 
kritisk fråga men också hur vi hanterar segregationen i kommunen. Informationen kan förbättras och 
vi kan bli bättre på att också berätta allt det positiva som redan görs. Inom organisationen måste 
samverkan fungera bättre, både internt och externt. Inom områden som kommunikation, aktiviteter, 
stöd, arbete, utbildning med mera framkommer ytterligare punkter. Det finns därför en god grund 
att stå på för att ta arbetet vidare. Verksamheterna arbetar på med sina grunduppdrag och 
befintliga mål. Nu finns ytterligare en kartbild som kan hjälpa till att lyfta integrationsarbetet som 
helhet till nästa nivå.  
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