
 

 

 

Datum 

2018-09-25 

 

Ärendenummer 

851-5512-2018 

 

 

  

Arbetsmarknadsdepartementet 

 

Lägesbilder – redovisning från  

Länsstyrelsen i Södermanlands län 
 
Länsstyrelserna har i 2018 års regleringsbrev fått i uppdrag att ta fram och sammanställa  
lägesbilder för kommuner och landsting avseende vilken påverkan som aktuella förändringar 
i antalet asylsökande och nyanlända har för verksamheten. De verksamheter som lägesbil-
derna ska omfatta är socialtjänst, skola/utbildning och hälso- och sjukvård. Uppdraget ska ge-
nomföras utifrån behov och förutsättningar hos flickor och pojkar, kvinnor och män. I läges-
bilderna ska även en bedömning av beredskap och kapacitet vad gäller bosättning av nyan-
lända göras.  
 
Denna rapportering avser perioden 1 juli till 30 september 2018.  

Lägesbild avseende kommunernas beredskap och kapacitet 

i mottagandet av nyanlända, ensamkommande barn och 

asylsökande 
Samlad bedömning av situationen i länets kommuner avseende socialtjänstens 

verksamhet. (Max 3000 tecken) 

Inom barn- och ungdomsverksamheten är påverkan i genomsnitt måttlig i länets 

kommuner med undantag av länets största kommun. Där är påverkan nu kritisk från 

att för ett halvår sedan ha varit obefintlig. Det yttrar sig i att utredartjänsterna idag är 

överbelastade, vilket beror på att det är svårt att rekrytera socionomer och att sekun-

därinflyttningen (av nyanlända som har varit några månader i en annan kommun) är 

påtaglig. Kommunen är en av de fem kommuner i landet som har störst vidareflytt-

ningsnetto bland nyanlända. År 2017 vidareflyttade 351 nyanlända in till kommunen 

och 161 personer ut. Det är också den kommun i länet som förutom Migrationsver-

kets mottagningskommun har flest kommunmottagna per capita, nämligen 55 perso-

ner per 10 000 invånare i genomsnitt de senaste tio åren. 

En kommun meddelar att en del orosanmälningar kommer in. I en liten kommun 

med ett litet mottagande har påverkan sjunkit kraftigt. I den kommun som hyser Mi-

grationsverkets mottagningsenhet lever man kvar i sviterna från det stora flykting-

mottagandet då endast de grundläggande behoven initialt kunde tillgodoses och re-

sultatet blev en hel del kostsamma placeringar. Nu görs de utredningar som tidigare 

inte hanns med. Utmaningarna nu består bland annat i att det saknas bostäder för 

barnfamiljer. Kommunen driver fortfarande processer mot Migrationsverket gäl-

lande ersättningar. 



Även beträffande övrig social verksamhet har påverkan ökat påfallande mycket i 

länets största kommun. Öppenvården börjar bli ansträngd med köer till insatser. I lä-

nets näst största kommun har påverkan ökat från måttlig till betydande. Där finns 

kontakter med missbruks- och beroendevården, och försörjningsstöd har kontakt 

med betydligt fler ur målgruppen än tidigare. I övriga kommuner har påverkan 

minskat eller är oförändrat obetydlig till måttlig. 

Överförmyndarverksamheten är inte särskilt påverkad i någon kommun och situ-

ationen är densamma som för ett halvår sedan i så gott som samtliga kommuner. I 

en kommun är resurserna ansträngda vilket påverkar arbetsmiljön för de anställda. I 

denna kommun har man aldrig haft svårt att rekrytera gode män, men när möjlighet-

erna att återsöka kostnaderna från staten för godmanskapet upphörde i början av året 

ökade den ekonomiska belastningen påtagligt för kommunen. I en annan kommun 

har man märkt att uthålligheten hos gode män har minskat vilket tolkas som ett re-

sultat av att handläggningstiderna hos Migrationsverket är långa och att ersättningen 

till gode män har sjunkit. Där är det också svårare att rekrytera nya gode män, sär-

skilt där det föreligger särskilda behov. 

Generellt utgör boendesituationen för anknytningsärenden, till exempel för en-

samkommande, en stor utmaning. Det är särskilt viktigt att arbeta med integrationen 

av de ensamkommande som bor i nätverkshem. En annan utmaning är att kunna be-

hålla den kompetens och kvalitet som man har uppnått då antalet personer minskar. 

På frågan om utmaningar och konsekvenser för verksamheten kopplat till sär-

skilda förutsättningar eller behov hos flickor/kvinnor och pojkar/män nämner fyra 

av länets nio kommunerna sådant som våld i nära relationer, behov av samhällsori-

entering om könsroller och jämställdhet, och svårigheterna för ensamkommande 

flickor att komma in på stödboenden. 

 
Samlad bedömning av situationen i länets kommuner avseende skol- och utbild-

ningsområdet. (Max 3000 tecken) 

Samtliga kommuner anger en obefintlig eller måttlig påverkan på förskolan. Knapp-

ast något omdöme har förändrats sedan förra enkäten. I den kommun som har ett re-

lativt stort mottagande av asylsökande barn har en särskild avdelning skapats. De 

svårigheter som ändå framförs av flera kommuner är att antalet barn är stort, att det 

råder brist på resurser och på utbildad personal. Endast en kommun har svårt att er-

bjuda platser inom garantitiden. Samma kommun poängterar att förskolan får en 

lägre ersättning än skolan. 

Beträffande påverkan på grundskolan är den större överlag med ett genomsnitt 

på måttlig, men med variationer mellan ingen och allvarlig. Den kommun som nu 

uppger allvarlig påverkan angav för ett halvår sedan en måttlig påverkan. Denna 

kommun hyser Migrationsverkets mottagningsenhet och har under de tre senaste 

åren tagit emot många barn varav flera påvisar funktionsnedsättningar som behöver 

utredas. Ett antal barn utreds för eventuellt byte till särskola. Kommunen samarbetar 

med Skolverket för att kvalitetssäkra modersmålsundervisning och studiehandled-

ningen. 

En kommun nämner elever som har trauman och svåra erfarenheter som behöver 

bearbetas. Här lägger man resurser på elevhälsan och utbildar skolpersonalen. 

Denna kommun är länets näst största och upplever tillsammans med nyssnämnda 

kommun störst påverkan på grundskola och gymnasium jämfört med övriga kom-

muner. 

Beträffande gymnasiet anger de sju kommuner som har gymnasium i genomsnitt 

att påverkan är måttlig. I en kommun har påverkan ökat till betydande. Här är språk-

introduktionen kommunens största program och man arbetar för att nå en högre 



måluppfyllelse och ett högre betygsutfall. En annan kommun påpekar att kostna-

derna för studiehandledning är höga. Fluktuationer i antalet nyanlända elever och 

olika elevers upplevelser ställer krav på flexibla organisationer som kan anpassa sig 

efter rådande förhållanden. 

I en kommun är påverkan på SFI betydande på grund av den stora tillström-

ningen av elever under sommaren. I de övriga är påverkan obefintlig till måttlig. 

Måttlig påverkan kan ändå leda till att nybörjare får vänta längre än vad skollagen 

säger på att få starta. En annan kommun köper tjänster externt för att klara av verk-

samheten. En kommun nämner att det är komplicerat att samplanera med Arbetsför-

medlingen. En svårighet som också nämns är att flera elever har en låg utbildnings-

nivå, vilket innebär att arbetssättet behöver anpassas till det. 

Beträffande övrig kommunal vuxenutbildning har påverkan inte förändrats sedan 

i våras. Den är i stort sett obefintlig. I takt med att fler och fler får arbete meddelar 

en av kommunerna att studiemöjligheter på distans eller kvällstid efterfrågas. 

Ytterligare utmaningar rörande skola och utbildning är individualisering av ut-

bildningen och undervisningen, finansiering av den utökade verksamheten och kom-

petensförsörjningen. Utmaningar som rör målgruppen är motivationen hos dem som 

återvänder till SFI, integrationen, segregationen och bostadssituationen. De elever 

som har tillbringat de första månaderna i en annan kommun passerar inte språkintro-

duktionen utan går direkt ut i ordinarie klasser, vilket också kan vara besvärligt. 

Endast en kommun har delvis besvarat frågan om utmaningar och konsekvenser 

för verksamheten kopplat till särskilda förutsättningar eller behov hos flickor/kvin-

nor och pojkar/män genom att antyda att kvinnorna inte alltid har ambitionen att 

komma ut i arbete. 

 
Samlad bedömning av situationen i länets kommuner avseende bosättning av ny-

anlända. (Max 3000 tecken) 

Bedömningarna av situationen inom bosättningsområdet har inte förändrats sedan i 

våras. Fyra av nio kommuner i länet, däribland den största, har ett relativt stort mot-

tagande av egenbosatta och därmed noll i anvisningstal. Av de återstående fem 

kommuner är det endast två kommuner som erbjuder permanenta bostäder (hos både 

kommunala och privata hyresvärdar). Det är de kommuner som har relativt låga an-

visningstal. De tre övriga kommunerna erbjuder huvudsakligen genomgångsboende, 

hotell, vandrarhem, korttidskontrakt och stöd i bostadssökande. 

Förutsättningar för etablering för anvisade bedöms av naturliga skäl inte vara så 

god för dem som saknar långsiktighet i boendet. Det är viktigt att kunna stanna kvar 

i sitt område/sin stadsdel, behålla vänner i skolan, på gården osv. 

Kommunerna arbetar på olika sätt för att skapa hållbara bostadslösningar och fler 

kommuner gör det nu jämfört med för ett halvår sedan. I ett par kommuner har man 

byggt för bland andra just anvisade nyanlända eller har åtminstone haft dem i åtanke 

vid nybyggnationen. Flera kommuner driver särskilda bosättningsprojekt för att ut-

veckla processen. 

De tre kommuner som upplever stora undanträngningseffekter är de kommuner 

som har högst antal i anvisningstal. Undanträngningseffekterna finns dock överallt 

eftersom efterfrågan på billiga hyresrätter är relativt stor i samtliga kommuner. Pro-

blemet med undanträngningseffekter upplevs ha ökat i tre av kommunerna sedan ett 

halvår tillbaka. 

Det som tycks oroa alla kommuner är boendesituationen för självbosatta. Här 

upplever tre kommuner en försämrad situation jämfört med för ett halvår sedan. 

Även om kommunernas kontakt med självbosatta är begränsad anger åtminstone en 

kommun att man ska undersöka deras förhållanden närmare framöver. 



I de fall självbosatta är inneboende och/eller trångbodda är förutsättningarna för 

etablering givetvis inte så goda. Trångboddhet skapar problem för individen, fastig-

hetsbolagen och kommunen. En kommun uppger att över 40 procent av barn med 

utländsk bakgrund lever i familjer som är ekonomiskt utsatta. Här sker också en stor 

omsättning av människor vilket påverkar andra kommunala verksamheter och sär-

skilt skolan. 

I fem av länets nio kommuner, däribland de två största, omfattas inte självbosatta 

nyanlända av kommunernas bosättningsarbete. Undantag utgör exempelvis en kom-

mun där Migrationsverket har lämnat ett stort antal lägenheter, vilka nu hyrs ut på 

rivnings- eller korttidskontrakt. Övriga tillgängliga lägenheter har dock en så pass 

hög hyra att den inte ryms inom etableringsersättningen. Tre kommuner inkluderar 

självbosatta i bosättningsarbetet. 

På frågan om utmaningar i arbetet med bosättning av nyanlända kopplat till sär-

skilda förutsättningar eller behov hos flickor/kvinnor och pojkar/män ställer sig ett 

par kommuner frågande och upplever inga problem. En kommun nämner att en del 

kvinnor vill inte bo i genomgångsboenden med män. 

 
Övriga kommentarer (Max 1500 tecken) 

När det gäller utmaningar kopplade till särskilda förutsättningar eller behov hos 

flickor/kvinnor och pojkar/män behöver mer information inhämtas för att kunna be-

döma om det föreligger särskilda utmaningar eller inte och om hur omfattande dessa 

i sådana fall är. 

Kommunmottagandet i länet ser ut att bli betydligt lägre i år än förra året. 

Kanske blir det en halvering. Det märks inte minst beträffande ensamkommande 

barn. Antalet personer som är inskrivna hos Migrationsverket har minskat med en 

femtedel sedan början av året och är nu cirka 2 150. Hälften av dem bor i eget bo-

ende. 

Av alla inskrivna har 160 ett giltigt uppehållstillstånd, vilket är en minskning 

med fem procentenheter sedan början av året. Migrationsverket har lämnat ifrån sig 

flera hyreskontrakt på ett antal orter i länet, vilket förklarar minskningen. 120 av de 

inskrivna personerna har ett tillstånd som är utgånget, vilket är en ökning med två 

procentenheter. 

Det stora problemen framöver handlar om inträde på arbetsmarknaden, bostäder 

och social integration. Den tilltagande segregationen i såväl boende som skola utgör 

därvidlag ett av flera hinder. 
 

 

Lägesbild avseende landstingets/regionens beredskap och 

kapacitet 
Samlad bedömning av situationen i landstingets/regionens verksamhet. (Max 3000 

tecken) 

Den enda bedömning som har förändrats sedan i våras är den beträffande tandvår-

den där påverkan nu bedöms som måttlig från att tidigare ha bedömts som obefint-

lig. Denna påverkan gäller dock endast den kommun där Migrationsverket har en 

permanent förläggning (och mottagningsenhet). 

Påverkan på barn- och mödravård är fortfarande betydande p g a personalbrist. 

Hälso- och sjukvården är måttligt påverkad och inflödet är idag obefintligt. I öv-

rigt föreligger ingen påverkan. 

Bland utmaningarna nämns: 



1) att kunna erbjuda anhöriginvandrare hälsosamtal då vården inte får vetskap 

om inflyttning till kommun. 

2) att få kompetent tolk som kan framföra patientens behov, då det är brist på 

sjukvårdstolkar och utbildade tolkar. 

3) Att varken kallelser, information eller broschyrer är översatta till andra språk 

varför det är svårt för nyanlända att försöka lotsa sig vidare inom vården 

själv. Planer finns dock för olika bildstöd. 

 
Övriga kommentarer avseende landstingets/regionens verksamhet. (Max 1500 

tecken) 

 

 

 

 

Lucie Riad, integrationsansvarig 


