
 

 
  

Datum 

2018-03-15     

 

Ärendenummer 

851-772 -2018    

  Arbetsmarknadsdepartementet 

 
 

Lägesbilder – redovisning från  
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Länsstyrelserna har i 2017 års regleringsbrev fått i uppdrag att ta fram och sammanställa lä-
gesbilder 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.  
 
Lägesbilderna avser perioden 1 januari till 31 mars 2017.  

Lägesbild avseende kommunernas beredskap och kapacitet 

i mottagandet av nyanlända, ensamkommande barn och 

asylsökande 
Samlad bedömning av situationen i länets kommuner avseende socialtjänstens 

verksamhet.  

 

Påverkan är generellt sett måttlig på socialtjänsten, men variationer finns. Påverkan handlar 

huvudsakligen om ökade kostnader för försörjningsstöd, framför allt för personer som 

lämnar etableringen. Kommunerna nämner också den minskade statliga ersättningen till 

kommunerna samt oklarheter i det nya ersättningssystemet för ensamkommande barn. I 

Flens kommun, som hyser Migrationsverkets mottagningsenhet i länet, betonas att insatser 

för asylsökande ofta är väldigt kostsamma. Där pågår dessutom många tids- och 

resurskrävande rättsprocesser gentemot Migrationsverket gällande insatser som har gjorts 

utifrån SoL. 

 

Bostadsbristen påverkar bland andra ensamkommande ungdomar. Utslussningen försenas 

och deras integrering och fortsatta etablering i samhället tar längre tid, vilket för 

kommunens del leder till att kostnadsdrivande placeringar tenderar att fortgå. 

 

Över huvud taget sker en omställning i samband med att antalet ensamkommande barn 

minskar. Överflyttningar mellan kommuner minskar också i omfattning liksom behovet 

(och byten) av gode män. Flera kommuner anser att det är mycket administration vid 

hantering av ärenden där barnen blivit uppskrivna i ålder eller blivit myndiga. 

 

Orosanmälningar avseende nyanlända och asylsökande barn och ungdomar börjar märkas 

och ärenden rörande exempelvis våld i nära relationer, drogproblematik m.m. ökar. 

 



Bristande planeringsförutsättningar (bl a bristande information vid anvisningar) samt många 

och komplexa ärenden betonas som utmaningar av en del kommuner liksom samarbetet 

med landstinget. En del kommuner har också svårigheter att hitta personal med kompetens 

till vissa typer av ärenden. 

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

ningsområdet.  

 

Beträffande grundskola uppger åtta av nio kommuner en måttlig eller betydande påverkan. 

Segregation tas upp som ett problem i flera kommuner liksom förutsättningarna både ur 

lokal- och kompetensperspektiv.  

 

En del elever är traumatiserade eller har mycket stora behov. Där blir belastningen på 

medarbetarna hög, särskilt när det saknas behöriga lärare. Tillgång på kompetenta 

modersmålslärare och studiehandledare är starkt begränsad i vissa språk och i vissa 

kommuner. 

 

På gymnasierna ställer man delvis om och språkintroduktionsprogram minskar i omfattning 

i takt med att antalet elever minskar. Bedömningarna av påverkan på gymnasieskolan 

varierar men handlar om otillräckliga resurser och svårigheter att rekrytera behöriga lärare, 

särskilt i de mindre kommunerna. Nya behov av lärare  med specialpedagogisk kompetens i 

kombination med svenska som andraspråk uppstår. 

 

I många kommuner är det ett högt tryck på sfi, men påverkan uppges ändå vara måttlig. 

Följande beskrivning ger en inblick: 

- I Eskilstuna startar nya grupper var femte vecka. Det senaste mottagandet skedde på elva 

språk. Lokalerna är fyllda och en extern aktör är anlitad för att klara av verksamheten och 

för att undvika köer.  

 

En stor utmaning är att kunna organisera och dimensionera undervisningen för personer 

med en låg utbildningsbakgrund. Många av såväl ungdomar som vuxna har ringa eller ingen 

studiemässig erfarenhet. De flesta av eleverna är i behov av klassrumsundervisning 

eftersom distansstudier generellt är svårt för målgruppen. En kommun uppger att fler och 

fler elever återvänder till sfi trots avklarad utbildning på grund av att de misslyckas med 

fortsättningen efter sfi. 

 

I en del små kommuner, som har haft ett stort mottagande endast de senaste åren, nämns 

utmaningar i skolan som handlar om bristande interkulturell kompetens hos lärare och 

personal. Eleverna upplever utanförskap, segregering och misstro mot etablissemanget. Vad 

konsekvenserna av detta blir på lång sikt är svåra att överblicka. 

 

En kommun nämner att hederskulturproblematik förekommer. 

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

anlända samt kommunernas arbete med bostadsförsörjning.  

 

Till tre av länets nio kommuner anvisas inga nyanlända eftersom många människor bosätter 

sig där på egen hand. Fyra av anvisningskommunerna ger i hög utsträckning 

förstahandskontrakt, men två kommuner gör inte det. I en av dessa kommuner placeras 

anvisade personer på vandrarhem eller hotell. Kommunen uppger att de har 10 

ensamstående personer som bor kvar i tillfälliga boenden sedan år 2016. 

 

För de anvisade som placeras på vandrarhem/hotell saknas förutsättningar för en god 

etablering. Problemen är dels att personer och familjer bor kollektivt i anläggningar där de 

delar kök (och ibland toalett och badrum) och där de gemensamma utrymmena är 

begränsade, dels att ett stort boende ligger på landsbygden med begränsad kollektivtrafik. 



Boendena är före detta tillfälliga boende för asylsökande. De flesta kommuner anser dock 

att förutsättningarna är goda för etablering och integration.  

 

Kommunerna arbetar olika intensivt med att skapa hållbara bostadslösningar för anvisade 

nyanlända. Den kommun som uppgett störst problem med att ta emot anvisade anger att 

man har börjat bygga nya bostäder. 

 

Undanträngningseffekterna upplevs generellt sett inte som alltför stora, men svaren varierar 

från kommunerna. En av länets kommuner, som har en förhållandevis låg 

befolkningstillväxt, men som under en tämligen lång tid har haft ett stort 

kommunmottagande, uppger att det inte föreligger några undanträngningseffekter. Andra 

kommuner, som först på senare år har haft ett kommunmottagande, men som under en lång 

tid har haft en stor befolkningsökning, uppger stora undanträngningseffekter. 

 

De flesta kommuner anger att boendesituationen för självbosatta nyanlända inte ger goda 

förutsättningar för etablering och integration. Många av de självbosatta nyanlända har 

antingen en låg eller ingen inkomst och i vissa fall inte heller någon etableringsersättning. 

De allmännyttiga bostadsbolagen tvingas därför hänvisa många till socialtjänsten för hjälp 

med bostad när hyran inte kan betalas. 

 

Svårigheterna för självbosatta innebär ofta dåliga och kortsiktiga bostadslösningar som kan 

leda till trångboddhet, utsatthet och segregation. Barns möjlighet att klara sin skolgång kan 

också påverkas. Vissa av de självbosatta som har bott inneboende hamnar efter en tid i 

hemlöshet och söker då hjälp hos socialtjänsten. 

 

De främsta utmaningarna är bristen på bostäder, både i antal bostäder och lämplighet. 

Personer eller familjer kan också behöva byta bostad med kort varsel. Lång tid i tillfälliga 

bostäder leder till frustration och besvikelse som inte alltid är lätt att hantera. Socialtjänsten, 

dit många söker sig, har inte alltid möjlighet att erbjuda hjälp med bostad. 

 

En kommun nämner att ensamstående kvinnor med barn utgör en särskilt utsatt grupp. 

Oftast bor denna grupp väldigt trångt och förutsättningarna för barn att läsa läxor, i 

exempelvis en etta med kokvrå där flera andra personer bor, är mycket begränsad. 

 
Övriga kommentarer 

 

 Lägesbilderna avser perioden januari till mars men samlas in redan innan månaden mars är 

utgången. Detta har föranlett en del frågor. 

 

Det som är av störst betydelse för etablering och integration är arbetsmarknaden. 

Boendesituationen är i sammanhanget underordnad. Länets kommuner har olika 

förhållanden som är mer eller mindre gynnsamma för nyanländas etablering. Fem 

kommuner har under de senaste tio åren haft en hög arbetslöshet och ett högt mottagande 

medan det motsatta förhållandet råder i de övriga fyra. En av kommunerna, med en lång 

erfarenhet av mottagande, nämner också att en stabil boendesituation visserligen ger 

trygghet till nyanlända, men att det som framför allt behövs för en etablering i samhället är 

tydliga och individuella insatser. 

 

Lägesbild avseende landstingets/regionens beredskap och 

kapacitet 
Samlad bedömning av situationen i landstingets/regionens verksamhet.  

 

Landstinget uppger att påverkan är betydande på barn- och mödravården. På primärvården 

är den måttlig. Ingen påverkan finns på akutsjukvården, tandvården, psykiatrin, barn- och 

ungdomspsykiatrin eller annan vård. 



 

På barnmorskemottagningen tas alla kvinnor, dvs inklusive nyanlända, ensamkommande 

barn och asylsökande, med behov av preventivmedel eller behov av graviditetskontroller 

emot. 

Besöken tar längre tid och det finns ofta behov av flera besök än i basprogrammet samt 

tolkningstid. Det innebär också ofta en hel del mera administration. Barnmorskornas 

arbetsbelastning är hög och samtliga har flera inskrivna gravida än vad rekommendationen 

är redan idag. 

 

Inom barnsjukvård är påverkan också betydande och man har exempelvis haft barn 

inneliggande under lång tid med behov av extra personal dygnet runt i väntan på att 

kommunen anställer assistenter m m. Många kommer med svåra och ovanliga kroniska 

sjukdomar, vilka kräver omfattande utredning, diagnostik och behandling samt insatser från 

barnsjukvården och habiliteringen. Flera har cancersjukdomar med behov av utomlänsvård, 

tidskrävande behandlingar och uppföljning under lång tid. 

 

Kvinnorna har inte kunnat följas under sina graviditeter och får barn med exempelvis 

ryggmärgsbråck, som är en sjukdom man mycket sällan, om ens någonsin, sett under de 

senaste decennierna i Sverige. Under de senaste två åren har sex barn haft ryggmärgsbråck. 

Ärftliga neurologiska sjukdomar, svåra former av epilepsi, liksom många barn med 

medfödda svåra hjärtfel förekommer också. Flera barn har leukemi. 

 
Övriga kommentarer 

 

      

 

 

Lucie Riad, integrationsansvarig 
 


