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Lägesbilder – redovisning från  

Länsstyrelsen i Södermanlands län 
 
Länsstyrelserna har i 2017 års regleringsbrev fått i uppdrag att ta fram och samman-
ställa lägesbilder för kommuner och landsting avseende vilken påverkan som aktuella 
förändringar i antalet asylsökande och nyanlända har för verksamheten. De verksam-
heter som lägesbilderna ska omfatta är socialtjänst, skola/utbildning och hälso- och 
sjukvård. Uppdraget ska genomföras utifrån behov och förutsättningar hos flickor och 
pojkar, kvinnor och män. I lägesbilderna ska även en bedömning av beredskap och 
kapacitet vad gäller bosättning av nyanlända göras.  
 
Lägesbilderna avser perioden 1 juli till 30 september 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. (Max 3000 tecken) 

 

Samtliga kommuner har besvarat frågorna avseende socialtjänstens verksamhet. Flera kom-

muner rapporterar att de ekonomiska ramarna inte räcker till i och med de nya ersättnings-

reglerna, att personalen är överbelastade och att bostadsbristen är den största utmaningen.  

 

Barn/ungdomsverksamhet 

I föregående lägesbild var det endast två kommuner av de mindre kommunerna som rappor-

terade betydande påverkan. I höstens lägesbild rapporterar fyra kommuner betydande påver-

kan. Bara en kommun rapporterar ingen påverkan, övriga fyra kommuner rapporterar en 

måttlig påverkan. Både stora och små kommuner finns representerade bland de som rappor-

terar en betydande påverkan. Kommentarer handlar om kompetensbrist i verksamheterna, 

fortsatt hög beläggning på HVB-verksamheter, utmaningar kring ensamkommande flickor 

med egna barn, ökning av asylsökande barnärenden, lokalbrist för stödboenden, osäkerhet i 

planeringsarbetet pga. Migrationsverkets handläggningstider. En kommun lyfter också att 

målgruppen ensamkommande barn nu blir äldre och detta medför nya behov och utma-

ningar i form av sysselsättning, bostad och stödbehov.  

 

Övrig socialtjänst 

Påverkan är i genomsnitt måttlig till betydande. Två kommuner uppger ingen påverkan och 

länets största kommun uppger kritisk påverkan. Orsaken till den kritiska påverkan är bo-

stadssituationen bland de självbosatta i kommunen. Dåliga boendelösningar orsakar trång-

boddhet och sociala bekymmer. Dessa personer söker stöd hos socialtjänsten. Övriga kom-



mentarer handlar om en ökning av försörjningsstödärenden: ungdomar som inte klarar gym-

nasiet samt fler personer som lämnar etableringsprogrammet utan egenförsörjning. Därutö-

ver nämns planeringssvårigheter utifrån osäkerheter om omfattningen på målgruppen.  

 

Överförmyndarverksamhet 

Hälften av kommunerna uppger ingen påverkan medan den andra hälften uppger måttlig till 

betydande påverkan. I kommentarerna framgår att gode män fått fler frågeställningar att 

hantera i och med de nya lagändringarna samt att byten av gode män kräver mycket resur-

ser. Ett hinder är Migrationsverkets handläggningstider för ensamkommande barn, lång 

väntan orsakar psykisk ohälsa.  

 

De kommuner som besvarar frågan om verksamheten får konsekvenser för flickor/pojkar 

har fem kommuner svarat nej och en svarat ja. Den kommun som svarat ja förklarar att det 

är svårt att rekrytera behörig personal till myndighetshandläggningen, vilket riskerar att 

äventyra rättssäkerheten.  

 

I övriga kommentarer lämnas dels positiva exempel på hur ungdomar tar ansvar och kämpar 

trots sin tuffa situation, dels exempel på utmaningar genom ökning av återsökningar i och 

med nya ersättningsreglerna, åldersbedömningar,  tillfälliga uppehållstillstånd som ges med 

olika tidsintervall och som orsakar planeringssvårigheter och oro för individen, ökning av 

psykisk ohälsa,   svårigheter att rekrytera gode män och ett ökat behov av samhällsinformat-

ion. 

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

ningsområdet. (Max 3000 tecken) 

 

Samtliga kommuner har besvarat frågorna om skol- och utbildningsområdet.  

 

I förskolan upplever majoriteten av kommunerna en måttlig till betydande påverkan, bara 

tre kommuner anger ingen påverkan alls. I kommentarerna beskrivs några utmaningar 

såsom platsbrist och svårighet att bereda platser skyndsamt. Kommunikation och samverkan 

med vårdnadshavare är en stor utmaning då många inte ser behovet av förskola. 

 

I grundskolan anger sju kommuner måttlig påverkan, en kommun betydande påverkan och 

en ingen påverkan alls. Utmaningar kopplat till grundskolan är svårigheter att hitta en stabil 

bas, ojämnt inflöde av elever, kompetensförsörjningsbrist när det gäller att hitta rätt 

språkkompetenser, generell lärarbrist, resursfördelning och svårigheter att hitta 

studiehandledare.  

 

I gymnasiet upplever majoriteten av kommunerna en måttlig till betydande påverkan, bara 

tre kommuner anger ingen påverkan alls. Utmaningar som nämns är kompetensförsörjning, 

ojämna in/utflöden, ökade kostnader som inte täcks av staten, ensamkommande barn som 

skrivs upp/ner i ålder, svårigheter att kartlägga tidigare kunskaper, stor psykisk ohälsa och 

avsaknad av stöd från barn/ungdomspsyk.  

 

Inom SFI upplever majoriteten en måttlig till betydande påverkan, bara två kommuner 

anger ingen påverkan alls. Utmaningar inom SFI är ökat elevantal, låga kunskapsnivåer, 

ökning av personer som flyttar ofta – rörigt, lokalbrist, stort tryck på 

studie/yrkesvägledningen, stor psykisk ohälsa hos eleverna samt höga krav på flexibilitet 

vad gäller elevernas kombination av andra aktiviteter (praktik etc.) i kombination med SFI. 

 

I övrig vuxenutbildning anger hälften av kommunerna ingen påverkan medan andra hälften 

upplever måttlig till betydande påverkan. Önskemål finns om att kunna anpassa 

utbildningsinsatser lokalt för att snabba på integrationen. Utmaningarna är lika dem som 

nämns under SFI.  

 



Kopplat till särskilda förutsättningar/behov hos flickor och pojkar anges idrotten i 

grundskolan som en utmaning och där simning är ett kunskapskrav för betyg. Därutöver 

nämns ökat behov av specialpedagoger och stödfunktioner till de elever som upplevt 

trauma.  

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

anlända. (Max 3000 tecken) 

 

Samtliga kommuner har besvarat frågorna om bosättning. Fyra kommuner i länet har noll i 

anvisningstal och majoriteten av frågorna är för dessa kommuner inte relevanta. Bara två 

kommuner uppger att man helt eller i hög grad erbjuder permanenta bostäder. Övriga anger 

att bostäderna till anvisade i låg grad eller inte alls är permanenta.  

 

Fyra kommuner upplever att bostadslösningarna för anvisade delvis ger goda förutsätt-

ningar för etablering och integration. Två kommuner upplever att bostadslösningarna i hög 

grad respektive låg grad ger goda förutsättningar. Den kommun som besvarat att bo-

stadslösningarna i låg grad ger förutsättningar för etablering, är också den kommun där man 

i låg grad erbjuder permanenta bostadslösningar. En annan kommun uppger att de osäkra 

och tillfälliga bostadslösningarna skapar osäkerhet för individer som på grund av det inte 

kan tillgodogöra sig etableringsinsatserna.  

 

Samtliga kommuner i länet som har anvisningsbara platser arbetar helt eller delvis för att 

ordna hållbara bostadslösningar för anvisade nyanlända.  

 

Samtliga kommuner utom en, anger att arbetet med bosättning av anvisade tar hänsyn till 

pojkars/flickors förutsättningar och behov. Många kommuner prioriterar barnfamiljer och 

låter dessa få förtur till de permanenta bostäder som finns att tillgå.  

 

Hälften av kommunerna ser inga eller en låg grad av undanträngningseffekter medan den 

andra hälften helt eller delvis ser undanträngningseffekter med anledning av bosättning av 

nyanlända.  

 

Hälften av kommunerna anser att bostadslösningar för självbosatta i låg grad ger goda 

förutsättningar för etablering och integration. Bara en kommun anger att bostadslösning-

arna ger goda förutsättningar för etablering och integration. Utmaningar som nämns i 

kommentarerna kopplat till självbosatta är trångboddhet, olovlig andrahandsuthyrning och 

falska arbetsgivarintyg till privata hyresvärdar. 

 

Hälften av kommunerna uppger att deras arbete med bostadsförsörjning inte alls eller i låg 

grad innefattar självbosatta nyanlända. Övriga anger delvis, helt eller i hög grad.  

 

Övriga kommentarer (Max 2000 tecken) 

 

Kärnfrågor i höstens lägesbild är bristande ekonomi på grund av för låg nivå på de statliga 

ersättningarna, utmaningar med kompetensförsörjning inom både socialtjänst och skola 

samt en allt mer akut bostadssituation.  

 

Länsstyrelsen i Södermanlands län har kännedom om att en del kommuner har en så svår 

bostadssituation att anhöriga till ensamkommande barn bosätts i gymnastiksalar. Flera kom-

muner uppmuntrar anvisade och självbosatta nyanlända att söka bostad i andra kommuner 

där bostadsmarknaden är bättre. De tillfälliga bostadslösningarna påverkar individens eta-

blering. Exempelvis gemensamhetsboenden som ligger avsides med dåliga kommunikat-

ioner till SFI/andra aktiviteter som individen har i sin etableringsplan. Alla kommuner, 

utom en, erbjuder tillfälliga boendelösningar med korttidskontrakt vilket skapar en oro hos 

individen och påverkar förmågan att tillgodogöra sig etableringsinsatserna.  

 



Jämfört med föregående lägesbild är resultatet i Södermanland att påverkan på samtliga om-

råden (socialtjänst, utbildning och bosättning) har ökat. Tydligast är ökningen inom social-

tjänst och barn/ungdomsverksamhet där påverkan i flera kommuner gått från ingen till bety-

dande.   

 
 

 

Lägesbild avseende landstingets/regionens beredskap och 

kapacitet 
Samlad bedömning av situationen i landstingets/regionens verksamhet. (Max 4000 

tecken) 

 

Landstinget Sörmland rapporterar ingen till måttlig påverkan på samtliga verk-

samhetsområden. Det enda området med måttlig påverkan är inom psykiatrin där man ser 

en viss ökning av akutbesök, inläggning på sjukhus och en ökad belastning på 

öppenvårdsmottagningarna.  

 

I föregående lägesbild rapporterades tandvården vara väldigt hårt belastad. I denna mätning 

noteras en minskad påverkan. Endast Folktandvården i Flen uppges vara måttligt påverkad.  

 

Vad gäller barn- och mödravård noteras ingen påverkan. I kommentarerna framgår att det 

finns en liten adminsitrativ påverkan eftersom tolkbehovet är stort vilket kräver bokningar 

och  registreringar. 

 

Inom barn- och ungdomspsykiatrin finns ingen påverkan registrerad. Orsaken uppges vara  

att det inte har varit något stort inflöde av nyanlända/ensamkommande sedan i början av 

juli. Insatser kan erbjudas dem som kommer. Behovet av insatser finns framför allt på 

basnivå/första linjen vård. 

 

Kopplat till flyktingmottagandet framöver uppges att den största utmaningen är att klara en 

omställning av arbetsuppgifter.  

 

Övriga kommentarer (Max 2000 tecken) 

 

Kommunernas lägesbild rapporterar om en hög belastning på barn- och 

ungdomsverksamheten medan Landstingets påverkan på barn- och ungdomspsykiatrin är 

obefintlig. Länsstyrelsen har kännedom att flertalet, framförallt mindre kommuner, upplever 

en bristande närvaro från Landstinget rörande den ökade psykiska ohälsan bland både unga 

och vuxna nyanlända.  

 

 

Alina Treijner, integrationssamordnare 
Namn och titel 


