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NYHETSBREV 4/2020 
Länsstyrelsen arbetar för det hållbara samhället; 

förståelsen för att samspelet mellan miljö, ekonomi och 

människor är avgörande för samhällets överlevnad, 

välstånd och utveckling. Social hållbarhet handlar om 

att bygga "ett jämställt och jämlikt samhälle där 

människor lever ett gott liv med god hälsa, utan 

orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans 

där människors lika värde står i centrum. Det kräver att 

människor känner tillit och förtroende till varandra och 

är delaktiga i samhällsutvecklingen" 

(Folkhälsomyndigheten). Social hållbarhet innebär, 

anser vi, en utveckling som tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina. 

För att social hållbarhet ska bli relevant bör det tydligare definieras och omsättas i praktiken. Begreppet 

social hållbarhet är, jämfört med ekologisk och ekonomisk hållbarhet, relativt nytt och okänt, men våra 

gemensamma insatser och resultat som bidrar till en socialt hållbar samhällsutveckling är mer aktuella än 

någonsin. 

Välkomna att läsa! Vi ser fram emot att ta del av era tankar och synpunkter för att kunna fortsätta utveckla 

arbetet för ett socialt hållbart Kronobergs län. 

  

Detta nyhetsbrev innehåller: 

• Tema brottsförebyggande 

• Aktuellt 

• Kommande utbildningar/konferenser 

• Utlysningar av medel 

• Tips och idéer 
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TEMA 

BROTTSFÖREBYGGANDE 

ARBETE 
Brottslighet och trygghet med anledning av 

pandemin 

Många ställer frågan: hur har brottsligheten och 

tryggheten påverkats av pandemin? I nuläget är det 

inte möjligt att överblicka samtliga konsekvenser och 

det finns heller inga enkla svar på frågan. Vi kommer 

sannolikt att se både kort- och långsiktiga effekter på brottsligheten och tryggheten i samhället som ett 

resultat av pandemin. Vissa brott kan tänkas öka och andra troligtvis minska, beroende på lokala 

kontexter, restriktioner, internationella fenomen och annat. Det som således är viktigt att ta fasta vid i dessa 

tider är att Sverige i grund och botten är ett tryggt och säkert land med ett högt förtroende för 

rättsväsendet och en relativt låg nivå av brottsutsatthet, vilket är positivt. Dock är utsattheten för brott och 

upplevelserna av trygghet inte jämnt fördelade i samhället, en utmaning som vi behöver arbeta intensivt 

med för att kunna främja hälsa på lika villkor. Det är därmed av vikt, ännu mer i tider som dessa, att vi 

arbetar förebyggande och i samverkan med syfte att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och uthålligt 

brottsförebyggande arbete med utgångspunkt i alla människors rätt till liv, frihet och säkerhet. 

Trots att det inte finns några enkla svar på frågan om hur brottsligheten och tryggheten påverkats av 

pandemin så vet vi sen tidigare att brottsligheten medför många negativa konsekvenser för såväl 

brottsoffer, gärningspersoner, rättsväsendet och samhället i stort. I rapporterna som beskrivs nedan kan du 

läsa mer om upplevelser av trygghet och brott.  

Nationella trygghetsundersökningen 2020 

Brå genomför årligen den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) vars syfte är att undersöka människors 

utsatthet för brott, upplevelse av oro och otrygghet samt förtroende för rättsväsendet, liksom brottsutsattas 

erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. Läs hela rapporten här. 

Skolundersökningen om brott 2020 

Skolundersökningen om brott beskriver utsatthet för brott samt delaktighet i brott bland elever i årskurs 9. 

Syftet med undersökningen är att få bättre kunskap om hur vanligt det är att ungdomar utsätts för vissa 

typer av brott, själva deltar i brott eller andra riskbeteenden. Läs hela rapporten här. 

Kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete utreds 

Kommunerna har en central roll i det lokala brottsförebyggande arbetet och kan bidra med viktiga 

insatser inom sina verksamheter. Men en stor del av detta arbete sker på frivillig basis. Regeringen har 

därmed tillsatt en utredning som ska föreslå hur ett lagstiftat kommunalt ansvar att arbeta 

brottsförebyggande kan utformas. Läs mer om utredningen här. 
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AKTUELLT 
100 % ren hårdträning 

Under 2020 har Länsstyrelserna i Jönköping, Kronoberg 

och Kalmar fortsatt att vidareutveckla arbetet med 

det nationella antidopningsnätverket PRODIS och 

arbetet med arbetsmetoden 100% ren hårdträning. 

Metoden syftar till att minska användningen av och 

tillgången till anabola androgena steroider och andra dopningspreparat bland tränande på 

träningsanläggningar. 

Kanske har du sett loggan? Träningsanläggningar som uppvisar loggan för 100% ren hårdträning ingår i det 

förebyggande arbetet. Det innebär att träningsanläggningen blivit ett diplomerat gym, till följd av att de 

har uppfyllt ett antal kriterier. 

I november månad genomförs utbildningar för medverkande gym gällande dopning i samtliga 

Smålandslän. Även en gemensam nätverksträff för gymmen kommer att genomföras den 2 december och 

samma datum erbjuds en öppen digital föreläsning om dopning för alla som är intesserade av frågan. 

Här hittar du mer information om 100% ren träning 

 

   
  

 

Mottagandet av nyanlända i länet 2020 och 

2021 

Den världsomspännande pandemin påverkar 

möjligheterna för personer i behov av skydd att söka 

asyl i andra länder, bland dem i Sverige. Likaså 

påverkar pandemin möjligheterna för anhöriga till 

nyanlända att återförenas med sin familj, och för 

kvotflyktingar att överföras till Sverige. 

För kvotflyktingar pågår ett samarbete mellan 

Migrationsverket, Folkhälsomyndigheten, FN:s 

migrationsorganisation IOM och mottagande 

kommuner med att under årets sista månader ta emot 

merparten av de 5 000 kvotflyktingar som regeringen 

har beslutat ska överföras i år. Hittills i år har 2 600 

kvotflyktingar anvisats till landets kommuner, och drygt 

hälften av dem har överförts till Sverige, varav två 

kvotflyktingar till en kommun i länet. 

140 nyanlända personer har hittills flyttat till länet i år, och merparten av dem har på egen hand ordnat sitt 

boende. Även för nästa år kommer mottagandet av nyanlända i länet till största delen utgöras av 

personer som på egen hand ordnar sin bostad, vanligtvis som inneboende hos en familj, eller att 

personerna hyr en bostad i andra hand. Delar av mottagandet till länet nästa år utgörs av regeringens 

beslutade länstal om 48 nyanlända personer för Kronobergs län, vilket regleras i Bosättningslagen. 

Efter dialog mellan kommunledningarna har länsstyrelsen beslutat om kommuntal: antalet nyanlända av 

länstalets 48 personer som kommunerna ska anvisas nästa år. Kommunledningarna har också kommit 

överens om andelen asylsökande ensamkommande barn som ska anvisas till berörda kommuner. 

Prognosen för 2021 visar att 15 asylsökande ensamkommande barn ska anvisas till länet. Skattningen av 

det totala mottagandet, inklusive de 48 personer som anvisas en bostad i samarbete mellan 

Migrationsverket och berörd kommun, beräknas till omkring 380 personer, många av dem anhöriga till 

nyanlända som redan bor i länet. 

Undantag för eget boende för asylsökande i vissa socioekonomiskt utsatta bostadsområden 

För asylsökande har möjligheterna till eget boende i väntan på besked i asylärendet påverkats av att 32 

kommuner i landet fått möjlighet att undanta ett eller flera socioekonomiskt utsatta bostadsområden. 
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Asylsökande som sedan den 1 juli i år har valt att bosätta sig i dessa områden kan förlora rätten till 

dagersättning. I länet har Växjö kommun anmält och fått godkänt fyra områden där dessa undantag 

gäller, nämligen i Araby, Braås, Lammhult och i delar av Teleborg. 

 

Den strategiska regionala överenskommelsen 

Mottagande och etablering i arbets- och 

samhällsliv – SÖK:en 

Forum för mottagande och etablering – styrgrupp för 

arbetet utifrån den strategiska regionala 

överenskommelsen för Kronobergs län – träffades för 

första gången på Residenset i Växjö den 15 oktober. 

Beredningsgruppen för forumet och strategin har 

sedan i maj träffats vid sex tillfällen. Utöver planering 

av forum och länsdialog har arbetet framförallt 

fokuserat på att skapa kontakter och föra dialog med 

Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg, 

Ledningsgruppen för samordning av länets hälso- och 

sjukvård och socialtjänst respektive det regionala 

nätverket Samplanering Kronoberg. 

Detta för att få till en fungerande struktur för 

kommunikation oss emellan så att vi var och en för sig 

och i samverkan kan driva arbetet i enlighet med 

SÖK:ens delmål och samverkansområden. Vi har också 

diskuterat om hur civilsamhället och målgrupperna för 

SÖK:en kan inkluderas i arbetet. 

Du hittar mer information och kan följa vad som händer här 

Lösenord: ök 2025 

 

   
  

 

Utbildning för kommunala BF-samordnare 

Under våren 2021 erbjuder Länsstyrelsen åtta 

utbildningsplatser för kommunala BF-samordnare i 

utbildning i brottsförebyggande arbete. Utbildningen 

kommer att ske i samverkan med Malmö Universitets 

kriminologiska institution och Länsstyrelserna i 

Jönköping, Blekinge och Kalmar län. 
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Kampanj - Tillsammans mot våld 

Pandemin har medfört begränsningar i vardagen och påverkan 

på individnivå – med den ökar också riskerna. För att stärka 

arbetet mot våld i nära relationer och nå ut till våldsutsatta 

arbetar länsstyrelserna och Jämställdhetsmyndigheten 

tillsammans med kampanjen Tillsammans mot våld. 

Kampanjmaterialet innehåller bland annat bildspel till sociala 

medier och affischer med möjlighet att fylla lokal information, 

exempelvis kontaktuppgifter till din kommun eller verksamhet. 

Läs mer och ta del av kampanjmaterialet på 

Jämställdhetsmyndighetens webbplats 

  

En vecka fri från våld 

Måndag 23 november startar årets upplaga av En vecka fri från våld. Runt om i landet arrangeras digitala 

och coronasäkrade seminarier, föreläsningar och ljusmanifestationer som alla syftar till att förebygga mäns 

och killars våld. I Kronoberg arrangeras veckan genom initiativet Ett Kronoberg fritt från våld, en samverkan 

mellan Brottsofferjouren Växjö, Familjefrid Kronoberg, Kvinnojouren Blenda, Länsstyrelsen i Kronobergs län, 

MÄN, Region Kronoberg, Resurscentrum Heder, RF-SISU Småland, Rädda Barnen och Växjö Zontaklubb. 

Hela programmet, inklusive uppdateringar och justeringar hittas på Kvinnojouren Blendas webbsida. Här 

kommer du till Kronobergs gemensamma program. 

Ett länsstyrelsegemensamt program med digitala föreläsningar har också skapats av länsstyrelserna i 

Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Halland och Jönköpings län. 

Här kommer du till det länsstyrelsegemensamma programmet  

  

 

   
  

 

KOMMANDE 

UTBILDNINGAR/KONFERENSER 

30 november Digital länsdialog mottagande och 

etablering. Utgångspunkt i den strategiska 

överenskommelsen (SÖK), där länets olika parter 

kommit överens om att arbeta tillsammans mot vissa 

mål och inom vissa områden för att stärka 

mottagande och etablering. Mer information och 

anmälan hittar du här 

2 december Webbsändning: Om EU-/EES-medborgare 

utsatta för exploatering i Sverige, kl. 09:00-15:45. Du 

kommer att få höra om nuläget, om vägar framåt och 

få exempel på olika aktörers arbete. Föreläsare från 

bland annat kommuner, Polismyndigheten och 

plattformen Civila Sverige mot människohandel 

medverkar. Mer information och anmälan hittar du här 

2 december Är du säker på att du inte är dopad? 

kl.17:30-19:00 En öppen digital föreläsning om 

dopning, kosttillskott och skeva kroppsideal. Mer 

information och anmälan hittar du här. 

3 december Webbinarium om inkomstgapet mellan 

kvinnor och män, kl. 13:00-14:30.Inkomstgapet 
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oförändrat sedan 1995 - vad kan göras för jämställda livsinkomster? Mer information och anmälan här. 

9 december Migration och Etablering - Vad händer 2021? kl.08:20-16:30. Digital konferens som arrangeras 

av Region Kronoberg. Mer information och anmälan hittar du här 

10 december Styrning och ledning i arbetet med jämställdhet och MR kl.09:00-12:00 Mötet är ett av fyra 

som hålls årligen med länets nätverk för jämställdhet och MR och just styrning och ledning har lyft som ett 

av flera utvecklingsområden. På mötet kommer Björn Kullander och Christine Feuk från SKR att dela sina 

erfarenheter. Eftersom detta är ett brett område som kan vara intressant för många aktörer vill vi ger fler 

möjlighet att delta. Om du är intresserad av att medverka på mötet maila då 

till karin.hopstadius@lansstyrelsen.se. 

15 december Livsstil Kronoberg - gemensam digital träff kl. 09:00 - 16:00 för följande grupper inom Livsstil 

Kronoberg: länets ANDT-samordnare, tobaks- och alkoholhandläggare, kommunpoliser, idéburen sektor 

samt nätverk för kommunalt brottsförebyggande arbete. Mer information och anmälan hittar du här. 

  

  

  

 

26 januari  9.00-16.00 digital utbildning i könsbaserat 

våld och sexuella trakasserier i krogmiljö Utbildningen 

är flyttad från 2020. Mer information och anmälan 

hittar du här. 

16-17 februari  Digital utbildning Barn i 

barnavårdsutredningar. Främst riktad till socialtjänst 

(utredande socialsekreterare, metodstödjare, 1:e 

socialsekreterare m.fl.). Mer information och anmälan 

hittar du här. 

7 april : Utbildningsdag Porr som jämställdhetspolitisk 

utmaning (framflyttad från 2020). Mer information och 

anmälan kommer. 

14-15 april Råd för framtiden 2021 inom 

brottsförebyggande arbete. Brottsförebyggande 

rådets (Brå) digitala nationella konferens om 

brottsförebyggande arbete där vanligtvis drygt 600 av 

landets brottsförebyggare träffas för att få praktisk 

kunskap i vardagen. Mer information och anmälan 

hittar du här. Öppet för anmälningar från januari 2021 
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UTLYSNINGAR AV MEDEL 
  

NEDAN HITTAR DU INFORMATION OM OLIKA 

MÖJLIGHETER FÖR ATT ANSÖKA OM MEDEL 

TILL PROJEKT OCH VERKSAMHETER 

 

   
  

 

Från Länsstyrelsen 

  

Nästa utlysning av medel inom integration sker våren 

2021. 

Det avser medel både inom asyl och etablering - Håll 

utkik på Länsstyrelsens webbsida, i början av nästa år, 

för information om hur du ansöker om finansiering. 

  

Från EU-fonder 

I de flesta program är det nu dags för en ny period och därmed måste omarbetning ske samt att det ska 

förankras både av svensk regering och av relevanta instanser i Bryssel. 

Information om utlysningar som kommer under nästa år är därför ännu inte tillgängliga. 

 

   
  

 

TIPS OCH IDÉER 
Ny sammanställning av aktuella insatser inom asyl 

och etablering 

Insatserna finasieras av Länsstyrelsen. Ett verktyg för att få veta 

vad som är på gång i länet och för att hiita varandra och 

stärka samverkan mellan olika aktiviteter. I sammanställningen 

hittar du en kort beskrivning av respektiven insats och 

kontaktuppgifter samt information om Länsstyrelsen olika 

medel inom området. 

Du hittar sammanställningen här. 

  

Nätverket för jämställdhet och Mänskliga Rättigheter (MR) 

Vi ser gärna att fler kommuner och andra offentliga aktörer deltar i nätverkets arbete. Om du arbetar inom 

offentlig förvaltning och vill vara del av Kronobergs läns nätverk för jämställdhet och MR eller om du vill ha 

mer information om nätverket. Kontakta gärna karin.hopstadius@lansstyrelsen.se.  
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EN ANNORLUNDA TILLVARO 

Just nu varken kan vi eller vill vi bortse från pandemin 

som har drabbat oss alla. Det har fått konsekvenser 

och fler kommer det att bli. Många är i dag isolerade, 

känner sig oroliga, har ingen att prata med eller 

kanske få hjälp av. 

Vi kan tillsammans göra vad vi kan för att sprida 

information om vad som gäller och var hjälp kan hittas. 

Ett sätt är att använda och sprida Länsstyrelsens 

sammanställning av hjälp och stöd som finns i länet 

med anledning av Covid-19. 

Sammanställningen hittar du här. 

Tänk också på om det i din verksamhet finns aktiviteter som bör spridas - skicka det till oss på 

kronoberg.tillsammans@lansstyrelsen.se  

Information om Covid-19 på flera språk 

Med hänvisning till den rådande situationen med Covid-19 vill vi gärna påminna om webbsidan 

https://kronobergtillsammans.se/kris/ där finns bland annat information om Covid-19 på lätt svenska samt 

hänvisning till information på många andra språk. 

Folkhälsomyndighetens frågor och svar kring Covid-19 

Folkhälsomyndigheten har en omfattande sida med frågor och svar kring Covid-19. Den uppdateras 

kontinuerligt, nyligen tillkom information kring Covid-19 och rökning, som exempel. Ni hittar sidan här. 

  

 

   
  

 

TILL SIST - SOCIAL 

HÅLLBARHET PÅ 

LÄNSSTYRELSEN I 

KRONOBERGS LÄN 
November är snart slut och 2021 nalkas med stormsteg. 

Vi hoppas att ni hittar några guldkorn i nyhetsbrevet 

som ger er energi och inspiration att jobba vidare de 

sista veckorna innan jul och nyår. Nästa nyhetsbrev 

landar i er inkorg i februari månad, till dess önskar vi 

alla på enheten för Social hållbarhet er en god jul och 

ett gott nytt år! 

  

Vill du prenumerera på nyhetsbrevet? Skicka ett mail 

till Pia Rönn Johansson så lägger vi till dig i mottagarlistan. 
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Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 Växjö  

E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se  

www.lansstyrelsen.se/kronoberg 

 

 
 

För att avbeställa nyhetsbrevet, kl icka här.  
 
 

 
 

   

 

Webbversion  
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NYHETSBREV 4/2020 
Länsstyrelsen arbetar för det hållbara samhället; förståelsen för att samspelet mellan miljö, ekonomi och 

människor är avgörande för samhällets överlevnad, välstånd och utveckling. Social hållbarhet handlar om 

att bygga "ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan 

orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum. Det kräver 

att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen" 

(Folkhälsomyndigheten). Social hållbarhet innebär, anser vi, en utveckling som tillfredsställer dagens behov 

utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina. 

För att social hållbarhet ska bli relevant bör det tydligare definieras och omsättas i praktiken. Begreppet 

social hållbarhet är, jämfört med ekologisk och ekonomisk hållbarhet, relativt nytt och okänt, men våra 

gemensamma insatser och resultat som bidrar till en socialt hållbar samhällsutveckling är mer aktuella än 

någonsin. 

Välkomna att läsa! Vi ser fram emot att ta del av era tankar och synpunkter för att kunna fortsätta utveckla 

arbetet för ett socialt hållbart Kronobergs län. 

  

Detta nyhetsbrev innehåller: 

• Tema brottsförebyggande 

• Aktuellt 

• Kommande utbildningar/konferenser 

• Utlysningar av medel 

• Tips och idéer 

  

 
  

 

TEMA 

BROTTSFÖREBYGGANDE 

ARBETE 
Brottslighet och trygghet med anledning av 

pandemin 

Många ställer frågan: hur har brottsligheten och 

tryggheten påverkats av pandemin? I nuläget är det 

inte möjligt att överblicka samtliga konsekvenser och 

det finns heller inga enkla svar på frågan. Vi kommer 

sannolikt att se både kort- och långsiktiga effekter på brottsligheten och tryggheten i samhället som ett 

resultat av pandemin. Vissa brott kan tänkas öka och andra troligtvis minska, beroende på lokala 

kontexter, restriktioner, internationella fenomen och annat. Det som således är viktigt att ta fasta vid i dessa 

tider är att Sverige i grund och botten är ett tryggt och säkert land med ett högt förtroende för 

rättsväsendet och en relativt låg nivå av brottsutsatthet, vilket är positivt. Dock är utsattheten för brott och 

upplevelserna av trygghet inte jämnt fördelade i samhället, en utmaning som vi behöver arbeta intensivt 

med för att kunna främja hälsa på lika villkor. Det är därmed av vikt, ännu mer i tider som dessa, att vi 

arbetar förebyggande och i samverkan med syfte att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och uthålligt 

brottsförebyggande arbete med utgångspunkt i alla människors rätt till liv, frihet och säkerhet. 

Trots att det inte finns några enkla svar på frågan om hur brottsligheten och tryggheten påverkats av 

pandemin så vet vi sen tidigare att brottsligheten medför många negativa konsekvenser för såväl 

brottsoffer, gärningspersoner, rättsväsendet och samhället i stort. I rapporterna som beskrivs nedan kan du 

läsa mer om upplevelser av trygghet och brott.  

 

   
  



Nationella trygghetsundersökningen 2020 

Brå genomför årligen den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) vars syfte är att undersöka människors 

utsatthet för brott, upplevelse av oro och otrygghet samt förtroende för rättsväsendet, liksom brottsutsattas 

erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. Läs hela rapporten här. 

Skolundersökningen om brott 2020 

Skolundersökningen om brott beskriver utsatthet för brott samt delaktighet i brott bland elever i årskurs 9. 

Syftet med undersökningen är att få bättre kunskap om hur vanligt det är att ungdomar utsätts för vissa 

typer av brott, själva deltar i brott eller andra riskbeteenden. Läs hela rapporten här. 

Kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete utreds 

Kommunerna har en central roll i det lokala brottsförebyggande arbetet och kan bidra med viktiga 

insatser inom sina verksamheter. Men en stor del av detta arbete sker på frivillig basis. Regeringen har 

därmed tillsatt en utredning som ska föreslå hur ett lagstiftat kommunalt ansvar att arbeta 

brottsförebyggande kan utformas. Läs mer om utredningen här. 

  

 

AKTUELLT 
100 % ren hårdträning 

Under 2020 har Länsstyrelserna i Jönköping, Kronoberg 

och Kalmar fortsatt att vidareutveckla arbetet med 

det nationella antidopningsnätverket PRODIS och 

arbetet med arbetsmetoden 100% ren hårdträning. 

Metoden syftar till att minska användningen av och 

tillgången till anabola androgena steroider och andra dopningspreparat bland tränande på 

träningsanläggningar. 

Kanske har du sett loggan? Träningsanläggningar som uppvisar loggan för 100% ren hårdträning ingår i det 

förebyggande arbetet. Det innebär att träningsanläggningen blivit ett diplomerat gym, till följd av att de 

har uppfyllt ett antal kriterier. 

I november månad genomförs utbildningar för medverkande gym gällande dopning i samtliga 

Smålandslän. Även en gemensam nätverksträff för gymmen kommer att genomföras den 2 december och 

samma datum erbjuds en öppen digital föreläsning om dopning för alla som är intesserade av frågan. 

Här hittar du mer information om 100% ren träning 
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Mottagandet av nyanlända i länet 2020 och 

2021 

Den världsomspännande pandemin påverkar 

möjligheterna för personer i behov av skydd att söka 

asyl i andra länder, bland dem i Sverige. Likaså 

påverkar pandemin möjligheterna för anhöriga till 

nyanlända att återförenas med sin familj, och för 

kvotflyktingar att överföras till Sverige. 

För kvotflyktingar pågår ett samarbete mellan 

Migrationsverket, Folkhälsomyndigheten, FN:s 

migrationsorganisation IOM och mottagande 

kommuner med att under årets sista månader ta emot 

merparten av de 5 000 kvotflyktingar som regeringen 

har beslutat ska överföras i år. Hittills i år har 2 600 

kvotflyktingar anvisats till landets kommuner, och drygt 

hälften av dem har överförts till Sverige, varav två 

kvotflyktingar till en kommun i länet. 

140 nyanlända personer har hittills flyttat till länet i år, och merparten av dem har på egen hand ordnat sitt 

boende. Även för nästa år kommer mottagandet av nyanlända i länet till största delen utgöras av 

personer som på egen hand ordnar sin bostad, vanligtvis som inneboende hos en familj, eller att 

personerna hyr en bostad i andra hand. Delar av mottagandet till länet nästa år utgörs av regeringens 

beslutade länstal om 48 nyanlända personer för Kronobergs län, vilket regleras i Bosättningslagen. 

Efter dialog mellan kommunledningarna har länsstyrelsen beslutat om kommuntal: antalet nyanlända av 

länstalets 48 personer som kommunerna ska anvisas nästa år. Kommunledningarna har också kommit 

överens om andelen asylsökande ensamkommande barn som ska anvisas till berörda kommuner. 

Prognosen för 2021 visar att 15 asylsökande ensamkommande barn ska anvisas till länet. Skattningen av 

det totala mottagandet, inklusive de 48 personer som anvisas en bostad i samarbete mellan 

Migrationsverket och berörd kommun, beräknas till omkring 380 personer, många av dem anhöriga till 

nyanlända som redan bor i länet. 

Undantag för eget boende för asylsökande i vissa socioekonomiskt utsatta bostadsområden 

För asylsökande har möjligheterna till eget boende i väntan på besked i asylärendet påverkats av att 32 

kommuner i landet fått möjlighet att undanta ett eller flera socioekonomiskt utsatta bostadsområden. 

Asylsökande som sedan den 1 juli i år har valt att bosätta sig i dessa områden kan förlora rätten till 

dagersättning. I länet har Växjö kommun anmält och fått godkänt fyra områden där dessa undantag 

gäller, nämligen i Araby, Braås, Lammhult och i delar av Teleborg. 

 

   
  

 



Den strategiska regionala överenskommelsen 

Mottagande och etablering i arbets- och 

samhällsliv – SÖK:en 

Forum för mottagande och etablering – styrgrupp för 

arbetet utifrån den strategiska regionala 

överenskommelsen för Kronobergs län – träffades för 

första gången på Residenset i Växjö den 15 oktober. 

Beredningsgruppen för forumet och strategin har 

sedan i maj träffats vid sex tillfällen. Utöver planering 

av forum och länsdialog har arbetet framförallt 

fokuserat på att skapa kontakter och föra dialog med 

Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg, 

Ledningsgruppen för samordning av länets hälso- och 

sjukvård och socialtjänst respektive det regionala 

nätverket Samplanering Kronoberg. 

Detta för att få till en fungerande struktur för 

kommunikation oss emellan så att vi var och en för sig 

och i samverkan kan driva arbetet i enlighet med 

SÖK:ens delmål och samverkansområden. Vi har också 

diskuterat om hur civilsamhället och målgrupperna för 

SÖK:en kan inkluderas i arbetet. 

Du hittar mer information och kan följa vad som händer här 

Lösenord: ök 2025 

 

   
  

 

Utbildning för kommunala BF-samordnare 

Under våren 2021 erbjuder Länsstyrelsen åtta 

utbildningsplatser för kommunala BF-samordnare i 

utbildning i brottsförebyggande arbete. Utbildningen 

kommer att ske i samverkan med Malmö Universitets 

kriminologiska institution och Länsstyrelserna i 

Jönköping, Blekinge och Kalmar län. 

 

   
  

 

Kampanj - Tillsammans mot våld 

Pandemin har medfört begränsningar i vardagen och påverkan 

på individnivå – med den ökar också riskerna. För att stärka 

arbetet mot våld i nära relationer och nå ut till våldsutsatta 

arbetar länsstyrelserna och Jämställdhetsmyndigheten 

tillsammans med kampanjen Tillsammans mot våld. 

Kampanjmaterialet innehåller bland annat bildspel till sociala 

medier och affischer med möjlighet att fylla lokal information, 

exempelvis kontaktuppgifter till din kommun eller verksamhet. 

Läs mer och ta del av kampanjmaterialet på 

Jämställdhetsmyndighetens webbplats 

  

 

   
  

https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=1EED-7BB-20F2-8f8f32a5fd676d6aec9a11c7783b27f8-60
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=1EED-7BB-20F2-becdb58c930145211e7aa43c14af95a8-60
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=1EED-7BB-20F2-becdb58c930145211e7aa43c14af95a8-60


En vecka fri från våld 

Måndag 23 november startar årets upplaga av En vecka fri från våld. Runt om i landet arrangeras digitala 

och coronasäkrade seminarier, föreläsningar och ljusmanifestationer som alla syftar till att förebygga mäns 

och killars våld. I Kronoberg arrangeras veckan genom initiativet Ett Kronoberg fritt från våld, en samverkan 

mellan Brottsofferjouren Växjö, Familjefrid Kronoberg, Kvinnojouren Blenda, Länsstyrelsen i Kronobergs län, 

MÄN, Region Kronoberg, Resurscentrum Heder, RF-SISU Småland, Rädda Barnen och Växjö Zontaklubb. 

Hela programmet, inklusive uppdateringar och justeringar hittas på Kvinnojouren Blendas webbsida. Här 

kommer du till Kronobergs gemensamma program. 

Ett länsstyrelsegemensamt program med digitala föreläsningar har också skapats av länsstyrelserna i 

Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Halland och Jönköpings län. 

Här kommer du till det länsstyrelsegemensamma programmet  

  

 

KOMMANDE 

UTBILDNINGAR/KONFERENSER 

30 november Digital länsdialog mottagande och 

etablering. Utgångspunkt i den strategiska 

överenskommelsen (SÖK), där länets olika parter 

kommit överens om att arbeta tillsammans mot vissa 

mål och inom vissa områden för att stärka 

mottagande och etablering. Mer information och 

anmälan hittar du här 

2 december Webbsändning: Om EU-/EES-medborgare 

utsatta för exploatering i Sverige, kl. 09:00-15:45. Du 

kommer att få höra om nuläget, om vägar framåt och 

få exempel på olika aktörers arbete. Föreläsare från 

bland annat kommuner, Polismyndigheten och 

plattformen Civila Sverige mot människohandel 

medverkar. Mer information och anmälan hittar du här 

2 december Är du säker på att du inte är dopad? 

kl.17:30-19:00 En öppen digital föreläsning om 

dopning, kosttillskott och skeva kroppsideal. Mer 

information och anmälan hittar du här. 

3 december Webbinarium om inkomstgapet mellan 

kvinnor och män, kl. 13:00-14:30.Inkomstgapet 

oförändrat sedan 1995 - vad kan göras för jämställda 

livsinkomster? Mer information och anmälan här. 

9 december Migration och Etablering - Vad händer 2021? kl.08:20-16:30. Digital konferens som arrangeras 

av Region Kronoberg. Mer information och anmälan hittar du här 

10 december Styrning och ledning i arbetet med jämställdhet och MR kl.09:00-12:00 Mötet är ett av fyra 

som hålls årligen med länets nätverk för jämställdhet och MR och just styrning och ledning har lyft som ett 

av flera utvecklingsområden. På mötet kommer Björn Kullander och Christine Feuk från SKR att dela sina 

erfarenheter. Eftersom detta är ett brett område som kan vara intressant för många aktörer vill vi ger fler 

möjlighet att delta. Om du är intresserad av att medverka på mötet maila då 

till karin.hopstadius@lansstyrelsen.se. 

15 december Livsstil Kronoberg - gemensam digital träff kl. 09:00 - 16:00 för följande grupper inom Livsstil 

Kronoberg: länets ANDT-samordnare, tobaks- och alkoholhandläggare, kommunpoliser, idéburen sektor 

samt nätverk för kommunalt brottsförebyggande arbete. Mer information och anmälan hittar du här. 
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26 januari  9.00-16.00 digital utbildning i könsbaserat 

våld och sexuella trakasserier i krogmiljö Utbildningen 

är flyttad från 2020. Mer information och anmälan 

hittar du här. 

16-17 februari  Digital utbildning Barn i 

barnavårdsutredningar. Främst riktad till socialtjänst 

(utredande socialsekreterare, metodstödjare, 1:e 

socialsekreterare m.fl.). Mer information och anmälan 

hittar du här. 

7 april : Utbildningsdag Porr som jämställdhetspolitisk 

utmaning (framflyttad från 2020). Mer information och 

anmälan kommer. 

14-15 april Råd för framtiden 2021 inom 

brottsförebyggande arbete. Brottsförebyggande 

rådets (Brå) digitala nationella konferens om 

brottsförebyggande arbete där vanligtvis drygt 600 av 

landets brottsförebyggare träffas för att få praktisk 

kunskap i vardagen. Mer information och anmälan 

hittar du här. Öppet för anmälningar från januari 2021 

  

 

   
  

 

UTLYSNINGAR AV MEDEL 
  

NEDAN HITTAR DU INFORMATION OM OLIKA 

MÖJLIGHETER FÖR ATT ANSÖKA OM MEDEL 

TILL PROJEKT OCH VERKSAMHETER 
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Från Länsstyrelsen 

  

Nästa utlysning av medel inom integration sker våren 

2021. 

Det avser medel både inom asyl och etablering - Håll 

utkik på Länsstyrelsens webbsida, i början av nästa år, 

för information om hur du ansöker om finansiering. 

  

Från EU-fonder 

I de flesta program är det nu dags för en ny period och därmed måste omarbetning ske samt att det ska 

förankras både av svensk regering och av relevanta instanser i Bryssel. 

Information om utlysningar som kommer under nästa år är därför ännu inte tillgängliga. 

 

   
  

 

TIPS OCH IDÉER 
Ny sammanställning av aktuella insatser inom asyl 

och etablering 

Insatserna finasieras av Länsstyrelsen. Ett verktyg för att få veta 

vad som är på gång i länet och för att hiita varandra och 

stärka samverkan mellan olika aktiviteter. I sammanställningen 

hittar du en kort beskrivning av respektiven insats och 

kontaktuppgifter samt information om Länsstyrelsen olika 

medel inom området. 

Du hittar sammanställningen här. 

  

Nätverket för jämställdhet och Mänskliga Rättigheter (MR) 

Vi ser gärna att fler kommuner och andra offentliga aktörer deltar i nätverkets arbete. Om du arbetar inom 

offentlig förvaltning och vill vara del av Kronobergs läns nätverk för jämställdhet och MR eller om du vill ha 

mer information om nätverket. Kontakta gärna karin.hopstadius@lansstyrelsen.se.  

 

   
  

 

EN ANNORLUNDA TILLVARO 

Just nu varken kan vi eller vill vi bortse från pandemin 

som har drabbat oss alla. Det har fått konsekvenser 

och fler kommer det att bli. Många är i dag isolerade, 

känner sig oroliga, har ingen att prata med eller 

kanske få hjälp av. 

Vi kan tillsammans göra vad vi kan för att sprida 

information om vad som gäller och var hjälp kan hittas. 

Ett sätt är att använda och sprida Länsstyrelsens 

sammanställning av hjälp och stöd som finns i länet 

med anledning av Covid-19. 
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Sammanställningen hittar du här. 

Tänk också på om det i din verksamhet finns aktiviteter som bör spridas - skicka det till oss på 

kronoberg.tillsammans@lansstyrelsen.se  

Information om Covid-19 på flera språk 

Med hänvisning till den rådande situationen med Covid-19 vill vi gärna påminna om webbsidan 

https://kronobergtillsammans.se/kris/ där finns bland annat information om Covid-19 på lätt svenska samt 

hänvisning till information på många andra språk. 

Folkhälsomyndighetens frågor och svar kring Covid-19 

Folkhälsomyndigheten har en omfattande sida med frågor och svar kring Covid-19. Den uppdateras 

kontinuerligt, nyligen tillkom information kring Covid-19 och rökning, som exempel. Ni hittar sidan här. 

  

 

TILL SIST - SOCIAL 

HÅLLBARHET PÅ 

LÄNSSTYRELSEN I 

KRONOBERGS LÄN 
November är snart slut och 2021 nalkas med stormsteg. 

Vi hoppas att ni hittar några guldkorn i nyhetsbrevet 

som ger er energi och inspiration att jobba vidare de 

sista veckorna innan jul och nyår. Nästa nyhetsbrev 

landar i er inkorg i februari månad, till dess önskar vi 

alla på enheten för Social hållbarhet er en god jul och 

ett gott nytt år! 

  

Vill du prenumerera på nyhetsbrevet? Skicka ett mail 

till Pia Rönn Johansson så lägger vi till dig i mottagarlistan. 

 

   
  

   

 

 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 Växjö  

E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se  

www.lansstyrelsen.se/kronoberg 

 

 
 

För att avbeställa nyhetsbrevet, kl icka här.  

https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=1EED-7BB-20F2-5546bb5af6c38aa147e7337b6fa2f7d2-60
mailto:kronoberg.tillsammans@lansstyrelsen.se
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=1EED-7BB-20F2-c15288d439ed205c44b3d05533ccfb78-60
mailto:pia.g.johansson@lansstyrelsen.se
mailto:kronoberg@lansstyrelsen.se
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=1EED-7BB-20F2-e3ee1efb8a14bdfaf859793beea641b0-60
https://www.idrelay.com/v4_idrunsub.asp?q=1EED-7BB-20F2-60


 
 

 
 

   

 


