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SAMLAD BEDÖMNING AV SITUATIONEN I LÄNETS KOMMUNER AVSEENDE 

SOCIALTJÄNSTENS VERKSAMHET 

Sedan 1 januari 2019 samordnas länets kommuners överförmyndarverksamheter i 
någon av tre gemensamma organisationer, med Ljungby, Växjö och Nybro som 
värdkommuner, bl a för att minska sårbarheten. I princip ingen påverkan.  
 
När det gäller barn- och ungdomsverksamheten anger Alvesta och Älmhult ingen 
påverkan medan Ljungby haft betydande påverkan pga flera 
barnavårdsutredningar nyanlända barn och ungdomar. Övriga kommuner måttlig 
påverkan. Som en effekt av det tidigare stora mottagandet har antalet ärenden 
ökat, vilket i sin tur innebär kostnader för utökad personal eller 
undanträngningseffekter, framförallt i länets mindre kommuner. Mottagandet av 
ensamkommande barn – ofta med längre placeringstider än för övriga barn och 
fler med psykisk ohälsa, bl a pga avslag på asylansökan eller med anledning av 
tillfälligt uppehållstillstånd enligt gymnasielagen – innebär en ökad belastning för 
socialtjänsten i kommunerna Uppvidinge och Tingsryd. 
 
För övrig socialtjänst anger kommunerna Tingsryd och Älmhult ingen påverkan 
medan betydande påverkan i Alvesta, framförallt frustration hos både personal 
och nyanlända pga boendesituationen. Övriga kommuner måttlig påverkan. Även 
för Lessebo kommun är boendefrågan högaktuell pga anhöriga, ett ökat antal 
våldsärenden och familjehemsplaceringar av nyanlända barn.  
 
Två av kommunerna lyfter framgångsfaktorer. Tidig upptäckt av problematik 
barn och unga via samverkan socialtjänst – elevhälsa i Markaryd. Tingsryd lyfter 
fördelen med att vara en liten kommun, där ensamkommande varit en tillgång 
inom vården under somrarna, vilket tillsammans med goda studieresultat lett till 
arbete direkt efter studier. Kartläggning av familjer i behov av försörjningsstöd i 
samma kommun har för övrigt resulterat i särskilt riktade föräldrainsatser samt 
särskilda utbildningsinsatser för kvinnor. De ser vikten av ett familjeperspektiv på 
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sociala barnavården och ekonomiskt bistånd samt behov att involvera 
civilsamhälle och näringsliv mer i mottagandet av nyanlända.  

SAMLAD BEDÖMNING AV SITUATIONEN I LÄNETS KOMMUNER 
AVSEENDE SKOL- OCH UTBILDNINGSOMRÅDET  

Uppvidinge kommun anger genomgående stor påverkan. Andelen nyanlända på 
varje skola i kommunen är unikt hög, 25-30 %, många i stort behov av stöd. 
Samtidigt har centrala resurser tagits bort då antalet asylsökande minskat, vilket 
lämnar varje skola att finna lösningar på egen hand.  
 
Den skolnivå där påverkan är som störst i länet är gymnasiet, framförallt inom 
språkintroduktions-programmet. Ambitiösa elever men språksvårigheterna är ofta 
ett hinder för progression menar kommunerna Alvesta, Tingsryd och Älmhult. 
Lokalerna är inte heller de bästa för skolverksamhet i Alvesta kommun och en del 
av deras elever hoppar också av gymnasiet, ofta utan annan aktivitet. 
För varje övrig skolnivå anger två kommuner ingen påverkan och fem av åtta 
kommuner måttlig påverkan, oavsett skolnivå. Påverkan på förskolan är lokal, dvs 
på enstaka enheter i ett par kommuner. Lessebo anger viss brist på 
utbildad/flerspråkig personal. För grundskolan framkommer lokalbrist i Lessebo 
kommun samt konflikter pga olika kulturer/språk i Älmhult. Ett fortsatt högt 
antal sfi-elever anges för Sfi och Övrig vuxenutbildning.  
  
Bra och flexibel organisation/rutiner centralt och lokalt, god kunskap/erfarenhet 
av att ta emot nyanlända samt samverkan – inom och utom kommunen – är de 
tre största framgångsfaktorerna som lyfts av länets kommuner, där § 37a-insatserna 
Sinbad och Letterbox i Markaryd är värt att nämna kopplat till samverkan mellan 
förvaltningar. Kommunerna Markaryd och Ljungby lyfter även särskilt samarbete 
med/samordnarroll nätverk för Skolverket som en framgångsfaktor. Ett 
utvecklingsområde som lyfts av flera kommuner är nyanländas språkutveckling, 
oavsett studienivå. För det behövs både kompetensutveckling för personal i 
arbete med flerspråkiga elever och utvecklande av metoder för progression i det 
svenska språket.  

SAMLAD BEDÖMNING AV SITUATIONEN I LÄNETS KOMMUNER 
AVSEENDE BOSÄTTNING AV NYANLÄNDA 

Hälften av länets kommuner, Ljungby, Uppvidinge, Växjö och Älmhult, tar emot 
på anvisning; totalt 59 i år. Boende för dessa nyanlända ordnas på ett organiserat 
sätt av dessa kommuner. Växjö kommun de första två åren i kommunen medan 
övriga tre har mer hållbara, om än ofta segregerade, boendelösningar för denna 
målgrupp. Den framgångsfaktor som lyfts enhälligt är god samverkan, internt 
mellan förvaltningar samt med bostadsbolagen. En samverkan som framförallt 
stärkts i länets anvisningskommuner och behöver vidareutvecklas på olika sätt.  
Bl a nämns utvecklad bostadsförsörjningsplan, plan mot segregation och 
utanförskap samt boende för nyanlända med särskilda behov nämns i 
enkätsvaren. Den ökade andelen kvotflyktingar med statistiskt sett sämre hälsa än 
övriga nyanlända är en trolig anledning till att det senare nu lyfts av 
anvisningskommunerna i lägesbildsrapporterna.   
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Kronobergs län har en särskilt hög andel självbosatta, därav det låga länstalet. 
Ingen av länets kommuner arbetar aktivt/organiserat med bostäder till dessa. 
Med undantag för Markaryd, som verkar för att alla får eget kontrakt, ges bostad 
till självbosatta via kommunen oftast efter individuell prövning, där barnfamiljer 
och personer med särskilda behov prioriteras. Flera av länets kommuner 
konstaterar också att egen bosättning ofta generar trångboddhet, segregation och 
ekonomisk utsatthet pga undermåliga bostäder till ockerhyror, och därmed sämre 
förutsättningar för etablering och integration jämfört med anvisade nyanlända. 
Kommunerna finner det svårt att nå de självbosatta med information om deras 
rättig- och skyldigheter. Bättre och mer utvecklad bostadsinformation till 
nyanlända, inklusive för de som planerar för flytt till Sverige, anges också av 
Alvesta och Tingsryds kommun som ett utvecklingsområde.  
 
Lessebo är den kommun i landet som tagit emot flest nyanlända i förhållande till 
sin befolkning de senaste åren. Boendekön hos det kommunala bostadsbolaget är 
lång och socialtjänsten lägger mycket tid på boendefrågan, framförallt gällande 
boende till anhöriga samt våldsutsatta. Kommunen hade gärna sett en 
mottagandestruktur likt huvudförslaget i Mottagandeutredningen, där 
Migrationsverket har ett större ansvar och s k eget boende tas bort. Alvesta 
kommun har liknande synpunkter på strukturen för mottagandet i kommunerna, 
där ett stort ansvar läggs på kommunerna, samtidigt som ersättningsnivåerna från 
staten sänks.   

SAMLAD BEDÖMNING AV SITUATIONEN I LÄNETS KOMMUNER 
AVSEENDE BOENDE OCH INSATSER RIKTADE TILL ENSAMKOMMANDE 
BARN OCH UNGA  

Mer än hälften av länets kommuner - Alvesta, Ljungby, Markaryd, Tingsryd och 
Älmhult – anger att de har god förmåga möta behov av boende för målgruppen, 
myndig som omyndig. Flertalet av länets kommuner har lagt ner sina hvb-hem 
för ensamkommande. Placering i familjehem och kommunernas stödboenden, i 
Alvesta och Tingsryd upp till 21 år, fyller här en viktig och avgörande roll, likaså 
en god samverkan med det kommunala bostadsbolaget, i bl a kommunerna 
Tingsryd och Älmhult.   
 
I Växjö kommun är förmågan att erbjuda boende god för de under 18 år, men 
sämre för de över 18 år. Växjö kommun tar ansvar för Uppvidinge kommuns 
andelstal 2019, varför Uppvidinge enbart tar emot ensamkommande på 
anknytning i år. Kommunen har här svårt att hitta familjehem för de som inte 
kan placeras i släkthem. Även Lessebo kommun har vissa svårigheter att hitta 
familjehem till ensamkommande under 18 år. De asylsökande som fyllt 18 år 
hänvisas här till Migrationsverket, med undantag för enstaka som kan bo kvar i 
sina familjehem. Röda Korset, med ekonomiskt stöd av kommunen, bistår med 
boende för dessa i Älmhults kommun. Föreningen Goda Krafter gör 
sammalunda i Växjö, men utan stöd från kommunen.  
 
Alla kommuner utom Lessebo har god förmåga att möta behov av andra insatser 
än boende, oavsett ålder. Olika faktorer lyfts som avgörande för detta. 
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Kommunerna Alvesta, Markaryd och Tingsryd lyfter vikten av fortsatt 
uppföljning av placerande socialsekreterare samt en stabil struktur och samverkan 
mellan olika funktioner, framförallt socialtjänst och skola. Tingsryd lyfter speciellt 
betydelsen av deras s k ungdomspedagoger som ett stöd för alla 
ensamkommande oavsett boendeform och väl integrerade i övrig social 
barnavård. Bland utvecklingsområden nämns bl a samarbete med andra större 
kommuner, tillgång till fritidsaktiviteter för flickor och forum där alla ungdomar 
möts, inte enbart ensamkommande.   

 

ÖVRIGA KOMMENTARER 

Länsstyrelsen ser ingen skillnad i påverkansnivå mellan större eller mindre 
kommuner eller kommuner med större eller mindre mottagande. På sina håll har 
det varit ansträngt – såsom för skolverksamheten i Uppvidinge och inom 
socialtjänsten i Lessebo. I stort sett bedömer länsstyrelsen att kapaciteten och 
beredskapen är relativt god i länet avseende mottagande av asylsökande och 
nyanlända. 
 
Den akuta påverkan på olika verksamheter har på de flesta områden och i de 
flesta kommuner upphört, vilket delvis kan förklaras av ett lågt mottagande. 
Utmaningen består nu främst integration och etablering av de som kommit på 
senare år. I och med att mottagandet successivt minskat har kommunerna mer 
utrymme att bygga strukturer samt utveckla metoder för ett bättre mottagande 
men framförallt att en bättre integration och etablering där utmaningarna ses 
utifrån ett helhetsperspektiv. Här har den regionala överenskommelseprocessen 
för mottagande och etablering som kickades igång hösten 2018 bidragit till 
gemensamma samverkansområden och mål inom områdena Boende, 
Arbetsmarknad och kompetens, Delaktighet och Hälsa.   
 

SAMLAD BEDÖMNING SITUATIONEN I LANDSTINGETS/REGIONENS 
VERKSAMHET 

Mödravården rapporterar betydande påverkan och är det område som varit mest 
påverkad av regionens hälso- och sjukvårdsverksamheter. Ofta mer vårdkrävande 
patienter, både medicinskt och psykiskt, i denna målgrupp på senare år, varför 
vårdtyngden ökat. En vårdtyngd som inte kompenserats med ökade resurser.  
 
Primär- och tandvård rapporterar måttlig påverkan. Trots bra bemanning och ett 
mindre antal nya asylsökande och nyanlända är tandvården belastad. Fler akuta 
samt patienter med stora tandvårdsbehov på senare år, gör det svårt att hinna 
med revisionspatienter (som kallas på regelbunden basis). Inom primärvården ser 
belastningen olika ut i länet, beroende på vana hos personalen att bemöta 
målgruppen samt storleken på vårdcentral, där små vårdcentraler har mindre 
marginaler. Särskilt påverkas verksamheten där Migrationsverket har asylboende, 
ofta på landsbygden. Periodvis hårt tryck på verksamheten generera längre 
väntetider och undanträngning av patienter i behov av regelbundna kontroller 
som effekt.  
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Barn- och Akutsjukvården liksom Vuxen- samt Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) 
anger ingen påverkan på sina respektive verksamheter. Förekomsten av ett fåtal 
allvarligt sjuka nyanlända/asylsökande barn med resurskrävande behov påverkar 
inte barnvården nämnvärt. BUP förklarar den ringa påverkan med ett 
välfungerande system och samarbete med skola, boende och kommun, som 
förvisso kan utvecklas ytterligare. 
 
Lång erfarenhet av mottagande av målgruppen är en av de framgångsfaktorer som 
lyfts av barn- och mödra-, primär- och tandvård. Primärvården lyfter även 
faktorer som hälsoundersökningar genomförda av erfaren personal, vilket 
underlättar identifiering av de med särskilda behov. Mödravårdens 
föräldrautbildning och sexualundervisning på hemspråk har gett god effekt. Tidig 
och rätt information skulle såväl bistå individen som avlasta hälso- och 
sjukvården och är ett utvecklingsområde konstaterar både mödra- som primär- och 
tandvården.   

ÖVRIGA KOMMENTARER AVSEENDE LANDSTINGETS/REGIONENS 
VERKSAMHET 

Länsstyrelsen noterar att arbetet med kontinuerlig kompetensutveckling inom 
flera av regionens hälso- och sjukvårdsverksamheter samt lång erfarenhet av att 
möta asylsökande och nyanlända inom framförallt akut-, primär- och barn- och 
mödra- samt tandvård gett resultat. Dels i en gemensam grundsyn om lika vård 
för alla, dels i ambitionen att alltid tillgodose behov av tolk. En ambition som pga 
brist på vårdpersonal dock inte alltid kan tillgodoses. Länsstyrelsen ser även att 
personalen har kunskap om kulturella skillnader i behov och förutsättningar samt 
en nyfikenhet och vilja att göra nya erfarenheter/bekanta sig med nya diagnoser 
hos nämnda verksamheter, vilket borgar för bättre förutsättningar att möta olika 
behov i målgruppen.  
 
Då det är vetenskapligt styrkt att den psykiska ohälsan i målgruppen är högre än 
befolkningen i övrigt är det förvånande att psykiatrin inte är påverkad av 
mottagandet av målgruppen i länet. Bilden av psykisk ohälsa bland asylsökande 
och nyanlända, barn som vuxna, skiljer sig åt mellan psykiatrin och kommunerna. 
Av kommunernas enkätsvar framkommer bl a förekomst av psykisk ohälsa bland 
vuxenstuderande, behov av utbildning i traumamedveten omsorg för personal, 
samt långa vårdköer för ungdomar med psykisk ohälsa, vilket tyder på brister i 
tillgången till denna typ av hälso- och sjukvård för målgruppen. Kommunerna 
instämmer för övrigt inte heller i förekomsten av ett välfungerande samarbete 
med BUP, vilket framkommit vid dialoger mellan Länsstyrelsen och 
kommunerna.  
 

 

 

Susanne Hallström 
Utvecklare av integration och social hållbarhet 


