
 
 

Åstorpsalliansen 
Interpellation: Integrationsarbetet i Åstorps kommun 
Ställd till Ronny Sandberg, kommunstyrelsens ordförande 

Under 2010-talet har Sverige och dess kommuner tagit del av en ökad invandring. 
Åstorps kommun har tagit sitt ansvar i detta och tagit emot många nya 
kommuninvånare. Under åren har förekommit integrationssamordnare och olika 
projekt för att främja integrationen inom Åstorps kommun. Granskningar och 
kartläggningar har gjorts, policys tagit fram osv. 
 
KPMG skrev i sin granskning (2019-08-15 KPMG Granskning av kommunens 
integrationsarbete) ”En av de viktigaste frågorna för vårt samhälle de kommande åren är 
integrationen av nyanlända. Sveriges jämförelsevis omfattande mottagande av asylsökande 
och nyanlända innebär stora och långsiktiga utmaningar. Kommunerna utgör i dagsläget 
viktiga aktörer i den nationella integrationspolitiken. I och med detta blir allt fler kommuner i 
allt högre grad mångkulturella, vilket ställer särskilda krav på kommunstyrelse och nämnder 
beträffande utformning och innehåll i den kommunala servicen. För ett väl fungerande 
integrationsarbete krävs att styrelsen och nämnderna tar ett gemensamt ansvar samt att 
kommunen samverkar med andra samhällsaktörer, företag, det lokala föreningslivet m.m.” 
 
Den 25 juni 2018 antog kommunfullmäktige en Integrationspolicy, följande text är hämtad 
därifrån: ”Ansvarsfördelning Integrationspolicyn riktar sig till samtliga verksamheter i 
Åstorps kommun. Integrationspolicyn fastställs av Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen 
har samordningsansvaret för att driva på arbetet samt följa upp genomförda insatser. Varje 
nämnd, förvaltning och verksamhet har till uppgift att utifrån sina ansvarsområden formulera 
konkreta mål och arbetssätt för att uppnå målen, som beaktar integrationspolicyns syfte och 
intentioner. Det ska årligen upprättas en kommunövergripande handlingsplan som står som 
grund för ett gemensamt arbete som går i den riktning som policyn anger. Uppföljning 
Uppföljning av resultat av arbetet med integrationspolicyn för Åstorps kommun sker 
kommunövergripande. Kommunstyrelsen ansvarar för att årligen följa upp nämndernas, 
förvaltningarnas och övriga verksamheters planer, aktiviteter och resultat. Uppföljning sker 
genom indikatorer i en handlingsplan.” 
 
Det finns även ”Nyanländas boende i Åstorp - en kartläggning av nyanländas 
självbosattas boendesituation och väg in i kommunen”, DNR KSFD 2018/279 gjord av 
Linnea Tingne, utredare Migrationsenheten. 
 
Utöver ovan finns en kartläggning och behovsanalys av segregationen i Åstorp gjord 
av Kontigo och WSP Advisory, 2019-01-04, i vilken även integrationen omnämns. 
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Åstorpsalliansen 
Utifrån policy, granskningar, rapporter är vi nyfikna på hur det dagliga, operativa 
integrationsarbetet fungerar idag i Åstorps kommun.  

Mot bakgrund av detta ställer vi följande frågor till ordförande i 
kommunstyrelsen? 

1) Hur fungerar integrationen i Åstorps kommun: 
a. Vilka kriterier har vi satt upp för att mäta integrationen? 
b. Hur ligger vi till utifrån de dessa kriterier? 

 
2) Vem/vilka i kommunen ansvarar för integrationsarbete? 

 
3) På vilket sätt följer vi att integrationen fungerar i Åstorps kommun? 

 
4) Hur har vi följt upp rapporten ”Nyanländas boende i Åstorp – en kartläggning 

av nyanländas självbosattas boendesituation och väg in i kommunen”, dvs hur 
bor utrikesfödda och nyanlända idag i Åstorps kommun? Det pekades bl a på 
stora brister i boendemiljön hur har det förbättrats och hur följer vi upp det? 

 
5) Hur många utrikesfödda respektive nyanlända är idag i arbete och hur många 

saknar arbete? 
 

6) På vilket vis arbetar vi med att förbättra det svenska språket hos nyanlända och 
utrikesfödda? Lista de konkreta åtgärder som är pågående just nu (eller kommer 
att påbörjas före siste juni 2021). 
 

7) Hur säkerställer vi att den likvärdiga skolgången bibehåller kvaliteten oavsett 
antalet nyanlända/utrikesfödda i en klass? 
 

8) De som inte har svenska som förstaspråk, hur fungerar deras arbete i tex 
omsorgsarbetet? Hur säkerställer vi här att omsorgstagare och personal förstår 
varandra? 
 

9) Vänligen bilägg den kommunövergripande handlingsplan som årligen ska tas 
fram enligt integrationspolicyn 2018. Vi önskar erhålla för samtliga år fr o m 
2018 t o m 2021. 

 
 

För Åstorpsalliansen i kommunfullmäktige 25 januari 2021 

Wiveca Andreasson (M)  Åsa Holmén (L) Hans Sundström (KD) 
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Svar på interpellationen: Integrationsarbetet i Åstorps kommun
Ställd av Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmen (L) och Hans Sundström (KD)

l) Hur fungerar integrationen i Åstorps kommun:
a. Vilka kriterier har vi satt upp for att mäta integrationen?

Genom fördelning och uppföljning av beslutade schablonmedel fördelade enligt modell.
Handlingsplan har utgått fr ån för delning av schablonmedel se återrapport för 2018
(bilaga 2) samt 2019 (bilaga l). Den senare var uppe i kommunens ledningsgrupp.

b. Hur ligger vi till utifrån de dessa kriterier?
Hänvisar till ekonomiska uppföljningen av förbrukade medel (ekonomikontoret) samt
rapporterna. Samverkansarbetet har förbättrats över åren.

2) Vem/vilka i kommunen ansvarar for integrationsarbete?
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar, men alla nämnder och förvaltningar ska
jobba med frågan. Det har funnits en integrationsenhet men denna har tagits bort.

3) På vilket sätt följer vi att integrationen fungerar i Åstorps kommun?
Det finns inte någon tydlig mätning i detta, men kan till viss del följas i elevers resultat
inom skolan.

4) Hur har vi följt upp rapporten "Nyanländas boende i Åstorp - en kartläggning av
nyanländas självbosattas boendesituation och väg in i kommunen", dvs hur bor
utrikesfödda och nyanlända idag i Åstorps kommun? Det pekades bl a på stora
brister i boendemiljön hur har det förbättrats och hur följer vi upp det?
Den rapporten är ett av underlaget till arbetet i Tryggare Åstorp. Här har
räddningstjänsten, miljöchefen och socialförvaltningen gjort upp en planering för 2021 för
ett arbete där Åstorp kommun ska besöka hyresgäster och hyresvärdar för tillsyn av
bostäder, boendemiljö och social miljö.

5) Hur många utrikesfödda respektive nyanlända är idag i arbete och hur många
saknar arbete?

Personer som gått till anställningar med stöd från arbetsförmedlingen kan utläsas i
bifogade filer (bilaga 6 och 7).

Nyanlända är personer under två första åren och då de ingår i etableringsprogrammet.
Därefter är de inte längre nyanlända. Det kan bli en förflyttning vidare in i JOB, jobb och
utvecklingsgarantin om personen inte har gått vidare till arbete.

Se bifogade filer Etablering samt utomeuropeiskt födda samt född i Europa utom Sverige.
• Nyanlända inskrivna i etableringsprogrammet på arbetsförmedlingen i Åstorp var i

december 2019 39 st och i december 2020 33 st. En minskning med dryga 15 % (bilaga
4).

Nyanlända = Etableringsprogram. För mer info sök i följande länk.



Mer statistik finnas att utläsa på arbetsförmedlingens -webbsida eller via denna länk:
http://civsl2ext. ams. se/QvAJAXZfc/opendoc. htm?docum.ent=extern%5Cmstatplus extern. q
vw&host=OVS%40w001765&anonvmous=true%20&select=StartTrisser, l

6) På vilket vis arbetar vi med att förbättra det svenska språket hos nyanlända och
utrikesfödda? Lista de konkreta åtgärder som är pågående just nu (eller kommer att
påbörjas före siste juni 2021).

Arbete- och tillväxtavdelningen

Vid anställning med Extratjänst inom Åstorps kommun kan det ges möjlighet att
inkludera kompletterande språkutvecklande insatser SFI. Individuell bedömning
(pågående)
Under 2019/2020 certifierades samtliga anställda på avdelningen för arbete och tillväxt
till språkombud enligt Vård och omsorgs college modell.
Under 2020 arbetsmarknadsenheten erbjudits samtliga förvaltningar att utbilda ett antal
medarbetare i hur man skapar en språkutvecklande arbetsplats - certifiering till
Språkombud - enligt Vård och omsorgscollege modell. Förutsättningar för
språkutveckling och inkludering i verksamheter och möte med invånare. Pandemin
påverkade utfallet så 8 av 20 anmälda kunde genomföra utbildningen med anledning av
ändrade förutsättningar på sina respektive arbetsplatser.
Metodboxen Halv Femme (gemensamt verktyg framtaget inom Familjen HBG 2020) för
inkluderande och utvecklande arbetssätt före under och efter möte med individer med
språkvariation. Fortsatt implementering planerad under 2021 inom vuxenutbildningen,
ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsenheten. ESF-ansökan kommer lämnas in
2021 från Familjen Helsingborgför utveckling av metoden i arbetet med arbetsgivare.
Språkutvecklande förväntningar på utrikesfödda i anställningar inom
arbetsmarhiadsenhetens verksamhet.

Förskola/Grundskolan

Moäersmålsundervisning
Studiestöd efter ordinarie skoltid (läxhjälp)
Studiehandledning på modersmål

• Studi.se - digitalt program med tillgång för alla elever
• Språkutvecklande undervisning
• Kompetensutvecklande insatser för personal

Skolverkets projekt under tre år - Nyanländas lärande
• Läslyftet - tidigare insats

I förskolan - Läslyftet, språkutveckling i förskolan, TRÄS (Tidig registrering av språket)
Olika beprövade och vetenskapligt förankrade metoder såsom; Genrepedagogik, bildstöd
i undervisningen etc
Inläsningstjänst



Vuxenutbildning erbjuder följande kurser:

SFIA, B, C och D dagtid och kurs A och B som kvällskurs och C och D som
distansstudier via komvux i Bjuv.
Grundläggande vuxenutbildning svenska som andraspråk delkurs 1,2,3,4
Gymnasial vuxenutbildning svenska som andraspråk 1,2 och 3, distanskurser med
handledning via oss, närstudier via komvux i Bjuv

På IM-programmen (introduktionsprogrammen) erbjuds:

• Programmet "Språkintroduktion" för nyanlända
Ämnet svenska som andraspråk på programmet "individuellt alternativ ".

Insatser för att förbättra det svenska språket sker i samtliga skolformer genom:

• språkutvecklande arbetssätt
• studiehandledning via Studi. se på många språk
• möjlighet att få alternativa förklaringar på enkel svenska via Studi. se
• Inläsningstjänst

• På IM-programmen erbjuds även studiehandledning i arabiska och
modersmålsundervisning, då forskning visar att elever som är starka på sitt modersmål
lättare tillgodogör sig ett nytt språk.
Planerad insats under våren 2021 är ett samarbete mellan vux, ame och socför att hitta
kompletterande insatser och aktiviteter för SFI- elever med låg eller ingen progression.
Vux har under lång tid efterfrågat ett sådant samarbete men AÅ^E har inte haft resurser
för ett sådant samarbete.
Vux roll i detta samarbete är att identifiera de individer som är aktuella för antingen
språkstärkande eller motiverande insatser.
Arbetsmarhzadsenhetens roll är att hitta möjligheter till insatser som svarar mot behovet.
Socialtjänstens roll är att säkerställa att planeringen för individ med ekonomiskt bistånd
är förenlig med den planering som finns för individen.

7) Hur säkerställer vi att den likvärdiga skolgången bibehåller kvaliteten oavsett antalet
nyanlända/utrikesfödda i en klass?

Förskola/Grundskola:

• Anpassningar i undervisningen utifrån elevernas individuella behov
• Språkstöd i ordniaride undervisning
• Introduktionsklasser i grundskolan
• Studiehandledning på modersmål
• Statsbidrag för en likvärdig skola - olika tilldelning i respektive skolområde (grundskola)
• Studiestöd efter ordinarie skoltid (läxhjälp)

Socioekonomisk tilldelning - olika ekonomisk tilldelning i respektive skolområde Förskola,
grundskola)

Detta möjliggör att förskolor och skolor med hög andel nyanlända barn/elever har större
ekonomiska resurser att ha en ökad personalstyrka.

•



KomVux:

Våra stödstrukturer utgår ifrån att det som är bra för en elev gynnar oftast hela gruppen,
således är många anpassningar på gruppnivå.
Vi erbjuder språkstöd på flera språk genom studi. Det kan finnas språkgrupper som inte
kan erbjudas samma stöd som andra om det rör sig om enstaka elever med modersmål vi
inte kan erbjuda t. ex tigrinja.
Vi har emellertid en generös hållning till såväl studiehandledning som modersmål och
erbjuder elever undervisning trots att de inte är så många som h-ävsför att det ska falla
under den lagstadgade rätten till moder smålsundervisningen.

8) De som inte har svenska som forstaspråk, hur fungerar deras arbete i tex
omsorgsarbetet? Hur säkerställer vi här att omsorgstagare och personal förstår
varandra?

• Alla som arbetar inom omsorgen ska vara godkända på SFI. Oavsett vilket språk
medarbetarna har som för sta språk måste medarbetare och omsorgstagar e förstår
varandra. Det handlar om mötet mellan människor, bemötande är viktigt för alla.
Synpunkter som handlar om bemötande utreds och hanteras på arbetsplatserna. All
medarbetarna oavsett första språk har en dokumentations skyldig och där synliggörs om
medarbetarna behöver stöd i skrift.

9) Vänligen bilägg den kommunövergripande handlingsplan som årligen ska tas fram
enligt integrationspolicyn 2018. Vi önskar erhålla for samtliga år fr o m 2018 tom
2021.
Bifogat finns den initiala handlingsplan som legat till gmnd för arbetet (bilaga 7).

KogMfiugstyreIsens ordförande
i



Integrationsarbetet i 
Åstorps kommun 
Återrapportering av Åstorps utökade 
arbete med nyanlända under 2019 samt 
planering för 2020-2021 
 

Beslutad 2020-01-22 
av kommunens ledningsgrupp 
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1 Sammanfattning 

Inledning och bakgrund 
Åstorps kommuns integrationsarbete strävar efter att verka holistiskt för att gemensamt kunna 
ge goda förutsättningar för de nyanlända som bosätter sig i kommunen. Integrationsarbetet 
lutar sig mot kommunens integrationspolicy och medföljande handlingsplan. 
Integrationsarbetet ger förutsättningar för och uppmanar till tvärsektoriell samverkan. 

Syfte och mål 
Syftet med ett holistiskt förhållningssätt är bland annat att effektivisera för nyanlända i dess 
integration och etablering. Stärka samsyn mellan kommunens verksamheter för att kunna 
arbete mot gemensamma mål. Skapa ekonomisk hållbarhet och långsiktighet. 

Ekonomiska förutsättningar 
Integrationsarbetet inkluderar en ekonomisk strategi. Denna strategi ska ge kommunens olika 
verksamheter ekonomiska möjligheter att förverkliga de insatser som de, utifrån sitt 
specialistområde, bedömer vara väsentliga för nyanländas integration och etablering. Detta 
inom ramen för kommunens integrationspolicy och direktiven i handlingsplanen. De faktiska 
ekonomiska förutsättningarna finns där till följd av de schablonersättningar som kommunen 
får från Migrationsverket då nyanlända bosätter sig i Åstorps kommun. Till följd av det 
sinande antalet nyanlända som bosätter sig i kommunen, sinar även schablonersättningarna. 
Detta innebär att den ekonomi som understödjer kommunens integrationsarbete beräknas ta 
slut december 2021. 

Organisering 
Åstorps kommun har, med hänsyn till integrationspolicyns vision, definierat fem prioriterade 
arbetsprocesser. Nyckelpersoner från kommunens olika verksamheter samverkar inom ramen 
för dessa arbetsprocesser där de definierar och arbetar med specifika insatser samt mer 
långvariga aktiviteter. 

Integrationsarbetet 2019 
Under 2019 har vissa delar av integrationsarbetet fallit väl ut. Det finns några exempel, 
framförallt inom arbetsmarknadsområdet, som gett goda resultat. Det finns även exempel på 
bristande ledning och direktiv från chef till medarbetare som försvårat det tvärsektoriella 
arbetet. På grund av detta har vissa nyckelpersoner inte agerat enligt överenskommet 
arbetssätt.   

Integrationsarbetet 2020-2021 
Tydligt för integrationsarbetet under 2020-221 är att nyckelpersonerna som arbetar i 
arbetsprocesserna har högre ambitionsnivå än tidigare. Vissa nyckelpersoner har ersatts av 
nya. Fler tvärsektoriella aktiviteter än tidigare presenteras. Det görs bland annat satsningar på 
arbetsmarknads- och hälsoområdet samt även inom ramen för kommunens 
myndighetsutövning.  

Vägen framåt 
En kartläggning över antalet nyanlända i skolan samt hur många som uppbär ekonomiskt 
bistånd hade genererat kunskaper kring målgruppen samt gett underlag för framtida satsningar 
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i kommunen. En normkritisk granskning av kommunens egna verksamheter hade även det 
varit värdefullt. Detta för att utröna huruvida kommunens verksamheter bidrar till det 
utanförskap som många nyanlända befinner sig i. En samhällsorientering med 
arbetsmarknadsfokus är också planerad för. Det är väsentligt att integrationsarbetet, under 
rådande omständigheter, blir in integrerad del i så många verksamheter som möjligt i Åstorps 
kommun. Detta för att kunna säkerställa ett holistiskt arbetssätt som stävjar att nyanlända 
”hamnar mellan stolarna” på grund av organisatoriska brister.   

2 Ordförklaringar 

Varje arbetsområde har sin specifika terminologi, så även integrationsfrågor. Nedan följer en 
lista av begrepp och uttryck som ofta förekommer i dessa sammanhang. 

• Asylsökande
En utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd men som ännu inte
fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/ eller migrationsdomstol.

• Nyanländ
En nyanländ person är någon som är mottagen i en kommun och har beviljats
uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl. Även
anhöriga till dessa personer anses vara nyanlända. Generellt uppbär en person status
som nyanländ under tiden som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser,
det vill säga 24 månader.

För Åstorps del har kommunens ledningsgrupp beslutat att en person är nyanländ
under dennes första fyra år som kommunplacerad. Det är även under denna period
som individen är föremål och delaktig för de aktiviteter som beskrivs i denna rapport.

• Eget boende, EBO
En asylsökande som väljer att ordna boendet på egen hand under väntetiden, till
exempel hos släkt eller vänner.

• Etableringsplan/ etableringen
Utformas av Arbetsförmedlingen tillsammans med den nyanlände. Planen sträcker sig
högst 24 månader och omfattar bland annat SFI, samhällsorientering och
arbetsförberedande aktiviteter.

• Familjeanknytning
Familjeband som en asylsökande hänvisar till i samband med ansökan om
uppehållstillstånd.

• Kommunplacerad
En nyanländ eller kvotflykting som blir folkbokförd i en kommun, antingen
självbosatt eller anvisad.
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• Permanent uppehållstillstånd, PUT
En utländsk medborgare som har beviljats permanent uppehållstillstånd har tillstånd
att bo och arbeta i Sverige under obegränsad tid. Tillstånden gäller så länge personen
är bosatt i Sverige.

• Schablonersättning
Kommunen får ersättning med ett schablonbelopp som fastställs varje år.
Schablonbeloppet ska täcka kostnader för etableringsinsatser för nyanlända personer.
Ersättningen ska täcka kostnader som kommunen har för etableringsinsatser och
introduktion för nyanlända. Schablonersättningen betalas ut de första 24 månaderna
efter att en person fått uppehållstillstånd (PUT eller TUT).

• Självbosatt
En utländsk medborgare som har beviljats uppehållstillstånd och bosatt sig själv i en
kommun.

• Tidsbegränsat uppehållstillstånd, TUT
Den 20 juli 2016 började lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige. Lagen gäller till och med den 19 juli 2021. Den som
bedöms vara flykting får ett uppehållstillstånd som gäller i tre år och den som bedöms
vara alternativt skyddsbehövande får ett tillstånd för 13 månader.

Om personen fortfarande har skyddsskäl när uppehållstillståndet går ut, kan han eller
hon få förlängt uppehållstillstånd i Sverige. Om personen kan försörja sig själv kan
han eller hon få permanent uppehållstillstånd. En person med TUT endast ansöka om
familjeåterförening om skälig bostad och inkomst kan redovisas.

• Vidareflyttad/ vidarebosatt
För varje nyanländ betalas en schabloniserad ersättning ut med delbelopp under två års
tid, till den kommun där den nyanlände är bosatt vid tidpunkten för varje utbetalning.
Därigenom finns även statistik över så kallade vidareflyttade, så länge en sådan
vidareflytt har gjorts inom 24 månader från det första mottagandet i en kommun.

I den här statistiken ingår även de som efter att ha bosatt sig på egen hand har begärt
och fått hjälp av Arbetsförmedlingen att bosätta sig i en annan kommun, men
Migrationsverket har ingen möjlighet att särskilja dessa från andra vidareflyttade.
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3 Inledning och bakgrund 

Åstorp kommuns vision är att gemensamt skapa förutsättningarna för ett inkluderande mottagande av 
nyanlända. Genom inkludering och delaktighet ska nyanlända individers resurser tillvaratas och generera 
mångfald som bidrar till och samverkar med lokalsamhällets utveckling.  

Till följd av de asylsökande som sökte sig till Sverige under 2015 och framåt, står Sverige och dess 
kommuner inför nya utmaningar och utvecklingsområden. Antalet nyanlända som har anlänt till Åstorps 
kommun skapar utmaningar, men även möjligheter för kommunens verksamheter.  

Åstorps integrationsarbete lutar sig mot den integrationspolicy som antagits i Kommunfullmäktige samt 
den handlingsplan som framtagits utefter de behov som förvaltningarna ger utryck för. Handlingsplanen 
är antagen av kommunens ledningsgrupp. Samtliga verksamheter i Åstorps kommun har givits möjlighet 
att beskriva vad de ser behövs göras samt med vem de måste samverka för att kunna nå dit de vill. Dessa 
beskrivningar och analyser har sedan legat till grund för framtagandet av aktiviteter för verksamheterna i 
arbetet med nyanlända.  

Det är viktigt att det ges förutsättningar för de nyanlända som bor i eller är på väg till Åstorps kommun att 
på bästa sätt etablera sig och bli en del av samhället. Den nyanländes erfarenheter och kunskaper bör 
tillvaratas för individens och Åstorp kommuns bästa.  Det är även väsentligt med tidiga och aktiva 
insatser för nyanländas etablering för att undvika passivisering.  

Åstorps kommuns integrationsarbete är strukturerat enligt fem prioriterade arbetsprocesser. De olika 
arbetsprocesserna fungerar som verksamhetsöverskridande plattformar som ska stimulera samverkan och 
utvecklingsarbete i kommunen  

Arbetsprocesserna är: 

• Ekonomi och samordning
• Ankomst, mottag och boende
• Utbildning och egenförsörjning
• Skola
• Samhällsliv, fritid och hälsa.

I samband med att nyanlända med uppehållstillstånd bosätter sig i Åstorps kommuner håller kommunen 
ersättning från Migrationsverket. Syftet med ersättningen är att ge kommunen ekonomiskt stöd för 
merkostnader i samband med att den nyanlände etablerar sig i kommunen. Schablonersättningen ska 
täcka kostnader för etableringsinsatser för nyanlända som till exempel mottagande och praktik hjälp vid 
bosättning, försörjningsstöd, utbildning och samhällsorientering. 

Migrationsverket ger endast en vag vägledning till hur schablonersättningen skall fördelas och hur de kan 
investeras. Varje kommun får fritt fördela ersättningen mellan olika verksamheter. Av denna anledning är 
det viktigt att fördelningen av schablonersättningarna från Migrationsverket lämpligast prioriteras och 
investeras i kommunens verksamheter. 

Behoven och integrationsinsatser för nyanlända ligger sällan inom bara en förvaltnings arbete utan flera 
samtidigt. I och med att det är tvärgående processer som nyanlända påverkas av och förhåller sig till så är 
den ekonomiska fördelningsmodellen framtagandet med hänsyn till detta. Fördelningsmodellen ska ge 
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förutsättningar för förvaltnings- och verksamhetsöverskridande arbetssätt där de som arbetar i processerna 
har ett gemensamt ansvar för aktiviteterna i de enskilda processerna.  

Vidare syftar fördelningsmodellen även att skapa reella ekonomiska förutsättningar för ett 
kommungemensamt och holistiskt arbetssätt med samverkan mot gemensamma mål som ledord. 

3.1 Syfte 

• Att stärka samsyn och samverkan över förvaltningar och i andra tvärsektoriella arbetsprocesser
som rör nyanlända

• Att effektivisera resan för individen i dess etablering
• Att arbeta mot gemensamma mål
• Att ta fram gemensamma riktlinjer och handlingsplanen
• Att förtydliga vem som ska göra vad

3.2 Effektmål 

• Att individens resurser tillvaratas
• Att individen genom delaktighet aktivt tar del i sin integrering och etablering
• Att samarbetet mellan det offentliga, privata och ideella stärks
• Att systematiskt kvalitetssäkra insatser riktade för nyanlända
• Att skapa ekonomisk hållbarhet

3.3 Direktiv från ledningsgruppen 

• Att arbetsprocesserna kring nyanlända effektiviseras
• Att ledtider i de nyanländas etablering kortas
• Att nyanländas behov inte ”faller mellan stolarna” på grund av stuprörstänk
• Att dubbelarbete och slöseri av personalresurser minimeras

4 Ekonomiska förutsättningar och fördelning av schablonersättningar 

Migrationsverket betalar ut ersättning till kommunerna i samband med att nyanlända med 
uppehållstillstånd folkbokför sig i kommunen. Avsikten med bidragen är att ge kommunen ekonomiskt 
stöd för merkostnader i samband med att den nyanlände etablerar sig i kommunen. Exempel på sådana 
kostnader är mottagning och praktisk hjälp vid bosättning, försörjningsstöd, utbildnings- och 
arbetsmarknadsinsatser och samhällsorientering. 
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Migrationsverket betalar dels ut en grundersättning som är ett fast belopp per år och dels en 
schablonersättning per person. Det senare bidraget betalas ut under 24 månader och börjar betalas ut 
månaden efter den nyanlände fått uppehållstillstånd. 
 
 
Under 2019 var det följande belopp som gällde: 
 

• Grundersättning – 232 500 kr per år. Bidraget betalas ut senast under april månad. 
• Schablonersättning för personer upp till 65 år – 142 600 kr 
• Schablonersättning för personer över 65 år och äldre 82 100 kr 

 
Utöver ersättningarna ovan får även en kommun ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd. 
Innan en person får sin första etableringsersättning från Arbetsförmedlingen kan det dröja ett tag och 
kommunen får därför betala ut försörjningsstöd i avvaktan på att den nyanlände får sitt bidrag. Det bidrag 
som kommunen får är ett engångsbelopp och brukar ofta benämnas ”Glappet”.  
 

4.1 Ekonomiska förutsättningar 2019 - 2021 
 
I tabellen i detta stycke redovisas förändringar av tillgängliga schablonersättningar över tid. 
Värt att notera är att under rådande förutsättningar så tar schablonersättningarna slut 2021. 
 

• Ingående medel visar de medel som återstår 2019 efter tidigare års förbrukning. 
Medlen har kommunen erhållit i form av schablonersättningar från Migrationsverket.  

 
• Inbetalning visar bedömd inbetalning för aktuellt år enligt Migrationsverkets 

underlag. 
 

• Migrationsmodell visar de medel som bedöms finnas tillgängliga för insatser under 
aktuellt år. Kommunens ledningsgrupp har beslutat om den årsdistribution som 
tabellen visar. 
 

• Nettokostnader migrationsmodell är skillnaden mellan kolumnerna 
migrationsmodell och inbetalning 
 

• Ackumulerade medel är summan av kolumnerna Ingående medel plus Inbetalning 
minus Migrationsmodell.  
 

• Resultatföring historiska medel avser de schablonersättningar som inkom före 
hösten 2017. Migrationsverket ändrade rutiner avseende schablonersättningar samma 
år och fördelningsmodellen baseras på utbetalningar enligt de nya rutinerna som 
fastställdes under hösten 2017. De historiska schablonersättningar matchas mot 
kostnader kopplat till migration och etablering utanför den modell som redogörs för 
här.  
 

• Utgående medel är medel som finns kvar efter det årets fördelning 
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4.3 Beskrivning av ekonomisk fördelningsmodell 

När kommunen tar emot nyanlända sker det ett ökat behov av kommunal service, dels ökar antalet 
invånare dels finns det merkostnader inom olika verksamheter för att kunna tillgodose särskilda behov.  
I arbetet med att skapa en fördelningsmodell tas hänsyn till att behoven ser olika ut i olika åldrar och att 
olika områden behöver kompenseras för ökade kostnader. Ambitionen är också att verksamheterna, så 
långt det är möjligt, ska arbeta förvaltningsövergripande för att uppnå bästa effekt för de nyanlända, 
verksamheterna och användandet av de ekonomiska resurserna. 

I den fördelningsmodell som Åstorps kommun tagit fram har nyanlända delats upp i fyra olika 
åldersgrupperingar. Inom varje åldersgrupp har det tagits hänsyn till behovet av insatser, det 
vill säga behov av skolgång, försörjningsstöd och så vidare. I relation till detta har det gjorts 
en skattning av hur stor andel av schablonersättningen som ska fördelas till respektive 
arbetsområde och för den aktuella åldersgruppen. Indelningen i arbetsområden har tagits fram 
i samband med arbetet med handlingsplanen och integrationspolicyn.  

För att kunna bedöma vilken ekonomisk ram som verksamheterna har att röra sig med har det gjorts en 
kalkyl över beräknade intäkter för 2019-2021 baserat på aktuella ärenden under 2018-2019. På 
utbetalningsspecifikationerna från Migrationsverket finns det uppgift om hur många utbetalningstillfällen 
som finns kvar för varje individ och på så sätt går det att göra en beräkning. Antalet personer som 
kommunen får bidrag för kan variera mellan månaderna då det kan tillkomma nya personer som fått 
uppehållstillstånd samtidigt som det sker en in- och utflyttning mellan kommunerna.  

Anvisningstalen Åstorp ligger för närvarande på noll anvisade personer. I den ekonomiska kalkylen har 
det därför inte gjorts något antagande om volymökning. Av den totala beräknade intäkten används cirka 
95% till aktiviteterna inom arbetsprocesserna och resterande 5% läggs som buffert. Avsikten är att göra 
en översyn och ny beräkning av kalkylen inför varje budgetår. Om antalet nyanlända minskar kraftigt får 
en ny bedömning göras. Bufferten är dock tänkt att kunna utjämna mindre variationer i underlaget. 
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4.4 Grundmaterial och aktiviteter 

Vid framtagandet av den ekonomiska fördelningsmodellen lämnas förslag på aktiviteter från de olika 
verksamhetsområdena inom de olika förvaltningarna. Det gjordes i samband med en sammanslagning av 
aktiviteterna som syftar till att stärka samverkan över förvaltningsgränserna. Den ekonomiska 
fördelningsmodellen med dess aktiviteter för 2018 och 2019 antogs i april månad 2017 av kommunens 
ledningsgrupp. Den ekonomiska fördelningsmodellen för 2020 och 2021antogs i november 2019 av 
kommunens ledningsgrupp. 

5 Organisering 

5.1 Tvärsektoriell samverkansmodell för Åstorp kommuns utökade arbete 
med nyanlända  

5.2 Arbetets utformning 

• Nyckelpersoner träffas i respektive processområde och driver gemensamt de aktiviteter som de
ansvarar för.

• Respektive processområde driver och utvecklar arbetet med de olika aktiviteter som ryms inom
processområdets ansvar

• Vissa aktiviteter skrider över flera arbetsprocesser
• Nyckelpersonerna i processområdena återrapporterar kvartalsvis till migrationsstrateg
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• Migrationsstrateg stödjer verksamheterna samt informerar kommunens ledningsgrupp om hur
arbetet fortskrider

• Större beslut fattas av kommunens ledningsgrupp gällande riktning för arbetsprocesserna

Migrationsenhetens roll i processarbetet 

Migrationsstrategen stöttar och vägleder nyckelpersonerna i arbetsprocesserna för att se hur uppfyllandet 
av aktiviteter går. Migrationsstrategen leder och samordnar även arbetsprocessen Ekonomi och 
Samordning tillsammans med ekonomer från respektive förvaltning. Detta för att på bästa möjliga sätt 
följa upp användandet av tilldelade ekonomiska medel kopplat till aktiviteterna.  

6 Återrapportering av processarbete 2019 

Nyckelpersonerna för de olika arbetsprocesserna har inkommit med underlag för hur arbetet har gått 
under 2019. Här nedan följer en kort sammanfattning av vad som rapporterats in.  

6.1 Ekonomi och samordning 

Nyckelpersoner i arbetsprocessen: 
Bobby Svitzer, Simon Jaldefjord, Katarina Rikse, Josefine Ahlin 

• Ekonomisk styrning och samordning
Den här arbetsprocessen följer upp och fastställer tillgängliga medel som de övriga
arbetsprocesserna förhåller sig till. Varje arbetsprocess avropar schablonersättningar
kopplat till faktiska kostnader i verksamhetens aktiviteter. Migrationsstrateg granskar
sedan inkomna underlag och fördelar ut medel enligt modell.

6.2 Ankomst, mottag och boende 

Nyckelpersoner i arbetsprocessen 
Jessica Björn, Ann Karlsson, Yordanos Mebrahtu, Sanna Löf, Cecilia Andersson och Janny Bildtgård 

• Mottagning
Inom ramen för denna arbetsprocess har skolans mottagningsteam utfört initial kartläggning enligt
skolverkets regler, dock så har samverkan med Vuxen myndighet på Socialförvaltningen uteblivit.
Under våren skrevs 10 elever in och under hösten 41 elever. Vuxen myndighet på
Socialförvaltningen har upprättat ett mottagningsteam som bland annat arbetar med mottaget av
nyanlända.

Skolans mottagningsteam har påtalat att en nära samverkan med Socialförvaltningens
mottagningsteam hade varit önskvärt. Detta har dock uteblivit då Socialförvaltningen meddelar att
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de brustit i sin organisation för att kunna konsekvent kunna arbeta i samverkan. 

Då det inte varit några anvisade enligt Bosättningslagen har Migrationsenhetens roll i den här 
arbetsprocessen inte varit aktuellt.  

6.3 Utbildning och egenförsörjning 

Nyckelpersoner i arbetsprocessen: 
Camilla Fahlström, Katrin Olsson, Susann Cardell, Cecilia Andersson, Roger Törnqvist 
(FINSAM), Rikard Anderberg (Arbetsförmedlingen) 

• SFI för föräldralediga på Hagapunktens familjecentral
Undervisning i svenska för föräldralediga där syftet är att inte låta svenskkunskaper gå
förlorade då personen inte går på reguljär SFI.

• Orienteringskurser
Kurser i digital kompetens, arbetsmarknadskunskap och studieteknik erbjudits inom
ramen för Utbildningsplikten.

• Särskilda insatser för studerande nyanlända från 16 år
Insatser riktade mot de som inte uppnått SFI D. Samverkan mellan SFI,
Familjecentralen, Arbetsförmedlingen, Folkhögskola, Socialförvaltningen och
näringslivsutvecklare har skett för att kunna möta deltagarens behov.

• Företagsam och kombinatör
En satsning riktad mot nyanlända kvinnor i samverkan mellan
Arbetsmarknadsenheten, näringslivsstrateg och Forza of Sweden. Satsningen syftar till
att nyanlända kvinnor ska bredda sina kunskaper gällande minst 30 yrkesbranscher
och stärkt sitt självförtroende för att på så vis komma närmare arbetsmarknaden Alla
deltagarna ska ha deltagit i minst ett helt nytt nätverk. Genom individuella samtal och
gruppövningar få verktyg kring mål och planering, med en handlingsplan som grund
mot sitt fortsatta arbete mot självförsörjning.

• Språkombudsutbildning
25 medarbetare bland kommunens medarbetare och chefer har fått möjlighet att gå
certifierad språkombudsutbildning med syfte att ta del av verktyg som främjar
språkutbildning på den egna arbetsplatsen.

Innehållet i utbildningen

 Andraspråksutbildning, andraspråksrelaterade hinder, stöttning av
andraspråkstagare

 Arbetsplatslärande
 Studieovana, kort utbildningsbakgrund och läs- och skrivsvårigheter
 Reflektionens betydelse för lärande och språkutveckling
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 Språkstimulerande övningar
 Interkulturell kommunikation
 Att hantera språkligt känsliga situationer

6.4 Skola 

Nyckelpersoner i arbetsprocessen: 
Ann Karlsson och Per Olof Ganestam 

• Skol- och förskoleverksamhet
Innefattar följande: Svenska som andraspråk, förberedelseklass, studiehandledning på
modersmål, förskoleverksamhet

6.5 Samhällsliv, fritid och hälsa 

Nyckelpersoner i arbetsprocessen: 
Jonny Norrby, Kristin Wester och Ann-Louise Eckerström 

• Språkkafé
Bibliotekarie, volontärer och deltagare träffas och pratar med varandra under två
timmar en gång i veckan. Bibliotekarie har förberett ett tema, men samtalet utvecklas i
den. Målet är att deltagarna ska öka sin trygghet i att använda sig av det svenska
språket och att samtala med de som har svenska som modersmål. I snitt 8 deltagare per
tillfälle

• Föreläsningar
Dessa föreläsningar handlar om mat, kultur och litteratur samt bokcirklar kopplade till
föreläsningarna. Vid åtta olika tillfällen har föreläsningar kring mat, kultur och
litteratur kopplat till olika länder genomförts. I anslutning till dessa föreläsningar har
bokcirklar genomförts.

• Kulturafton
Ett stort arrangemang på kulturhuset där besökarna fick möjlighet att få inblick i olika
kulturer såväl genom mat som genom olika former av underhållning. 160 personer
besökte arrangemanget.

• Informationsträffar, biblioteksvisningar och inköp av relevant media
Syftet är att fler får en förståelse för alla de möjligheter som biblioteket ger till de som
behöver stärka sig i svenska språket. Detta i samverkan mellan Forza of Sweden,
Arbetsmarknadsenheten och Biblioteket.



Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-506 23 
Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se 

2020-01-10 14(18) 

• Lovaktiviteter
Stora satsningar på lovaktiviteter och firande av Sveriges nationaldag. Plattformar
skapas för olika Åstorpsbor att mötas och umgås på.

• Elevhälsoarbete i enlighet med Skollagen
Syftet är att ge samtliga elever den elevhälsa de har lagstadgad rätt till. Elevhälsans
insatser följs löpande upp. Verksamheten är grundad i vetenskap och beprövad
erfarenhet. Trots svårighet med resursförsörjning, är bedömningen att alla elever har
fått tillgång till den elevhälsa de har lagstadgad rätt till.

6.6 Reflektioner och kommentarer av 2019 års processarbete 

2019 bjuder på några bra exempel där tvärsektoriell samverkan fungerat bra för att möta 
nyanländas behov. Exempel på detta är bland annat Företagsam och kombinatör och övriga 
samverkansformer mellan Komvux/SFI och Arbetsmarknadsenheten.  

En annan aktivitet som är värd att lyfta fram är Språkombudsutbildningen som skapar möjlighet 
och förutsättningar för en språkutvecklande arbetsplats som är hela kommunens verksamheter 
till gagn. 

Även de aktiviteter som syftar till att stärka de nyanländas språk, som inte nått SFI D-nivå, 
påvisar värdet av att samverkan. Detta då flertalet aktörer varit delaktiga och drivande i denna 
aktivitet. 

Gemensamt för många arbetsprocesser och de aktiviteter som ryms däri är att det finns 
utvecklingspotential i hur det arbetas med systematisk uppföljning och utvärdering. 
Majoriteten aktiviteter har tydliga syften och mål men inga utarbetade metoder för hur 
mätningen om huruvida dessa mål uppfylls mäts. 

Dessvärre så har en del verksamhetsområdena i arbetsprocesserna initial under 2019 verkat 
enskilt snarare än att arbeta för att brygga organisatoriska mellanrum genom samverkan. 
Under första delen av året var flera nyckelpersoner motvilliga till att utföra de aktiviteter som 
de åtagit sig inom den organisationsstruktur kopplat till den ekonomiska fördelningsprincip 
som kommunens ledningsgrupp fastslagit.  

Mycket tyder på att information från chef till medarbetare som varit nyckelpersoner brustit i 
vilken roll de ska ha inom ramen för integrationsarbetet enligt antagen modell. På grund av 
detta har samverkan i en del fall haltat och i vissa fall uteblivit helt.  
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7 Processarbete 2020-2021 
Samtliga verksamheter i Åstorps kommun har givits möjlighet att inkomma med underlag där 
behov kopplat till målgruppen presenterats. Behoven har beskrivits i aktivitetsform och 
samtliga aktiviteter har insorterats under de olika arbetsprocesserna som beskrivits tidigare.  

Vissa nyckelpersoner består medan andra fallit ur och nya har tillkommit. Detta är en naturlig 
dynamisk utveckling som förhåller sig till målgruppens behov och vilka som ansvarar för vad 
i kommunens verksamheter.  

7.1 Ekonomi och samordning 

Nyckelpersoner i arbetsprocessen: 
Bobby Svitzer, Simon Jaldefjord, Katarina Rikse och Josefine Ahlin 

Ekonomisk styrning och samordning 
Den här arbetsprocessen följer upp och fastställer tillgängliga medel som de övriga 
arbetsprocesserna förhåller sig till. Varje arbetsprocess avropar schablonersättningar kopplat 
till faktiska kostnader i verksamhetens aktiviteter. Migrationsstrateg granskar sedan inkomna 
underlag och fördelar ut medel enligt modell. 

7.2 Ankomst, mottag och boende 

Nyckelpersoner i arbetsprocessen: 
Jessica Björn, Ann Karlsson, Bobby Svitzer och Camilla Fahlström 

• Bryggan:
Bryggning för att arbete mellan enheten för ekonomiskt bistånd till utbildningsförvaltningens
mottagningsteam och arbetsmarknadsenheten. Genom att stärka upp vägen mellan
verksamheterna och övergången för klienterna mellan effektiviseras samarbetet och effektmålet
blir en snabbare påbörjas insats för den enskilde och en kortare tid i bidragsberoende.

• Välkomst:
En revidering i projektform för socialförvaltningens och migrationsenhetens arbete med 
ankomst, mottag och boende. Behovet är identifierat sedan 2018 men
socialförvaltningen har ej utrymme att utveckla detta på tillfredställande vis. Arbetets
syfte är att utarbeta ett tydligt metodstöd i arbetet för ankomst, mottag och boende föra
att säkra individens välkomnande och process till kommunen
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7.3 Utbildning och egenförsörjning 

Nyckelpersoner i arbetsprocessen: 
Camilla Fahlström, Katrin Olsson och Jessica Björn 

• Utbildningsinsatser
Inom ramen för utbildningsinsatser med syfte att föra nyanlända närmare
arbetsmarknaden innefattas följande: SFI, yrkessvenska, praktiskt språkstöd AME.
Samverkan med yrkeshögskola, arbetsförmedlingen, folkhögskola, SOF, Komvux,
näringslivsutvecklare samt olika arbetsgivare.  Språkinlärning i praktisk miljö

• Rekryterare:
Arbetsmarknadsenheten anställer en rekryterare med syfte effektivisera etableringen
av nyanlända på arbetsmarknaden.

• Entreprenörsskola
Genomförandet av en entreprenörsskola för utrikes födda och andra för att skapa
integration och egenförsörjning.

Entreprenörsskolan ska vara en traditionell entreprenörsskola för att stimulera till att
starta och driva företag. Ett sätt till egenförsörjning. Mixen mellan utrikes födda och
andra skapar ett naturligt koncept för svenska språket, värderingar, mm. En riktig
verkstad för integration.
Det lokala näringslivet ska bli inbjudna att delta på olika sätt, som genom exempelvis
studiebesök, föreläsningar och inspiratörer. Innehållet även att stärka individer i
självledarskap och självkännedom. Cirka 20 deltagare.

Samarbetspartner är: Arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen,
Nyföretagarcentrum, företagare med flera.

7.4 Skola 

Nyckelpersoner i arbetsprocessen: 
Per-Olof Ganestam 

• Skol- och förskoleverksamhet
Inom ramen för skol- och förskoleverksamhet för nyanlända elever innefattas följande:
studiehandledning på modersmål, förberedelseklass på Björnekullaskolan, svenska
som andraspråk, tolkkostnader och översättningsarbete, stöd till förskoleverksamhet
vid introduktion av vissa nyanlända.
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7.5 Samhällsliv, fritid och hälsa 

Nyckelpersoner i arbetsprocessen: 
Cecilia Andersson, Jonny Norrby och Ann-Louise Eckerström 

• Elevhälsa
Skolkurator, skolsköterska, vaccinering

• Integration och hälsa
Folkhälsofrämjande insatser för att öka nyanländas hälsoliteracitet och välmående

• Kulturaktiviteter
Kulturella arrangemang, lovaktiviteter och språkkafé

8 Uppföljning av arbetet 

• Uppföljning av utvecklingsarbetet i respektive arbetsprocess till migrationsstrateg
• Stormöte i en gång i kvartalet med nyckelpersoner i arbetsprocesserna kopplat till arbetet med

aktiviteterna.
• Migrationsstrateg stöttar och vägleder nyckelpersonerna i arbetsprocesserna under årets gång
• Nyckelpersonerna i respektive arbetsprocess återrapporterar i december månad till

migrationsstrateg om arbetat med aktiviteter under året enligt återrapporteringsmall
• Migrationsstrateg återrapporterar till kommunens ledningsgrupp om hur processarbetet fortskrider
• Migrationsstrateg redovisar för Kommunstyrelsen om hur arbetet fortskridit under året

9 Vägen framåt 

Utifrån beskrivningen av de aktiviteter som kommunens verksamheter lyft fram för 2020 så 
påvisar det att Åstorps kommun i högre grad är redo att arbeta tvärsektoriellt än tidigare år 
utifrån gällande förutsättningar. Fler tvärsektoriella aktiviteter än både 2018 och 2019, har 
konstaterats vara väsentliga för att kunna arbeta med och möta målgruppens behov.  

Som nämnts tidigare så behöver arbetsprocesserna ta fram och arbeta med metoder för hur 
utfallet av de olika aktiviteterna mäts. Detta för att kunna säkerställa kvaliteten av insatsen 
och även se om uppsatta mål nås.  

För att få än djupare inblick och förståelse för hur schablonersättningarna används i 
verksamheterna så vore en kartläggning över antalet nyanlända nästa steg att gå. Det som 
åsyftas är en kartläggning över hur många nyanlända (enligt Åstorps definition är en person 
nyanländ 4 år efter bosättning) som uppbär ekonomiskt bistånd samt hur många skolelever 
som övergår från statusen nyanländ till ”ordinarie” elev under 2020.  En sådan kartläggning 
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hade genererat ett värdefullt underlag inför fördelningen av schablonersättningarna under 
2021. Detta då schablonersättningarna primärt ska gå till insatser riktade till de som uppbär 
status nyanlända.  

Under 2020 så har även avdelningen för Arbete och tillväxt planerat för en uppdaterad 
samhällsorientering för nyanlända och personer med migrationsbakgrund som står långt ifrån 
arbetsmarknaden. Planen är att verkställa en samhällsorientering med arbetsmarknadsfokus. 

Åstorps kommun hade också varit betjänt av en granskning av tillämpningen av lagar, 
arbetsrutiner och andra styrdokument. Detta till följd av att det har uppmärksammats att hos 
flertalet myndigheter, såväl statliga som kommunala, har en medvetenhet ökat om att det i den 
vardagliga myndighetsutövningen, tillämpningen av rutiner och praxis med mera sker 
tolkningar vars konsekvenser bevarar och stärker segregationen. 

Segregationsfrågan är en större fråga än arbetet med nyanlända. Men mot bakgrund av att 
Åstorps kommun är en av 32 kommuner i Sverige där segregationen bedöms vara särskilt 
grav, så hade en analys av arbetet internt i kommunen varit ett första steg för att se om det 
interna arbetet på något sätt bidrar till den segregation som finns.  

Frågor som hade varit relevanta för ett sådant granskningsarbete är: 

• Bidrar de lokala tolkningarna av lagarna, rutiner, praxis m.m. inom ramen för
handlingsutrymmet, till att bryta eller stärka segregationsproblematiken?

• Om så är fallet, hur går det då till?
• Vilka är konsekvenserna för Åstorpsborna?

Förutom ovanstående så är det väsentligt att Åstorps kommun förhåller sig till framtida 
scenario där Migrationsverket inte kommer betala ut några fler schablonersättningar om 
inflödet av nyanlända till kommunen ser ut som det gör idag. 2021 är det sista året då den 
ekonomiska fördelningsmodellen kan följa gängse fördelningsprincip.  

Det är således väsentligt för Åstorps kommun att kontinuerligt arbeta för att 
integrationsarbetets olika aspekter blir en integrerad del av kommunens ordinarie 
verksamheter. För att detta ska fungera och för att integrationsarbetet ska nå ut brett så krävs 
det en gemensam holistisk syn på vad integrationsarbetet innebär samtidigt som 
förutsättningar för tvärsektoriellt arbete är en självklarhet.  
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1. Inledning 
 
Åstorp kommuns vision är att gemensamt skapa förutsättningarna för ett inkluderande mottagande av 
nyanlända. Genom inkludering och delaktighet ska nyanlända individers resurser tillvaratas och 
generera mångfald som bidrar till och samverkar med lokalsamhällets utveckling. Detta framgår i 
handlingsplanen för utökat arbete med nyanlända som är beslutad kommunens ledningsgrupp. 
 
Till följd av det stora antalet asylsökande som sökte sig till Sverige under 2015, står Sverige och dess 
kommuner inför nya utmaningar och utvecklingsområden. Det stora antal nyanlända som har anlänt till 
Åstorps kommun skapar utmaningar, men även möjligheter för kommunens verksamheter.  
 
För att få en överblick över det arbete som görs i kommunen, har en behovsinventering gjorts där varje 
förvaltning givits möjlighet att beskriva sina behov och aktiviteter. Detta har sedan legat till grund för 
redovisning av vilka aktiviteter som verksamheterna utför eller skulle vilja utföra i arbetet med 
mottagandet av nyanlända. Inventeringen visar att det är viktigt att det ges förutsättningar för de 
nyanlända som bor i eller är på väg till Åstorps kommun att på bästa sätt etablera sig och bli en del av 
samhället. Den nyanländes erfarenheter och kunskaper bör tillvaratas för individens och Åstorp 
kommuns bästa.  Det är även väsentligt med tidiga och aktiva insatser för nyanländas etablering för att 
undvika passivisering.  
 
De aktiviteter och behov som beskrivs i behovsinventeringen har mynnat ut i fem prioriterade 
arbetsprocesser: Ekonomi och Samordning, Ankomst, Mottag och Boende, Utbildning och 
Egenförsörjning, Skola samt Samhällsliv, Fritid och Hälsa. De olika arbetsprocesserna fungerar som 
plattformar för samverkan och utvecklingsarbetet i kommunen. 

I samband med att nyanlända med uppehållstillstånd bosätter sig i kommunen betalar Migrationsverket 
ut ersättning. Syftet med ersättningen är att ge kommunen ekonomiskt stöd för merkostnader i 
samband med att den nyanlände etablerar sig i kommunen. Schablonersättningen ska täcka kostnader 
för etableringsinsatser för nyanlända som till exempel mottagande och praktik hjälp vid bosättning, 
försörjningsstöd, utbildning och samhällsorientering. 
 
Migrationsverket ger ingen vägledning till hur schablonersättningen skall fördelas. Varje kommun får 
fritt fördela ersättningen mellan olika verksamheter. Av denna anledning är det viktigt att fördelningen 
av schablonersättningarna från Migrationsverket lämpligast prioriteras och investeras i kommunens 
verksamheter. 

 
Behoven och insatser för nyanlända ligger sällan inom bara en förvaltnings arbete utan flera samtidigt. 
Det är bakgrunden till framtagandet av den ekonomiska fördelningsmodellen som kommunens 
ledningsgrupp beslutat om. Denna skall syfta till en samverkan över förvaltningsgränserna inom de 
prioriterade arbetsprocesserna som schablonersättningen är tänkt att täcka. Syftet är även att skapa 
förutsättningar för ett kommungemensam och holistisk samverkansstrategi samt stärka 
arbetsprocesserna däri.  

 
1.1 Syfte  
 

• stärka samsyn och samverkan över förvaltningar och i tvärsektoriella arbetsprocesser som rör 
nyanlända 
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• effektivisera resan för individen i dess etablering
• arbeta mot gemensamma mål
• ta fram gemensamma riktlinjer och handlingsplaner
• förtydliga vem som ska göra vad

1.2 Effektmål 

• individens resurser tillvaratas
• individen genom delaktighet aktivt tar del i sin integrering och etablering
• samarbetet mellan det offentliga, privata och ideella stärks
• systematiskt kvalitetssäkra insatser riktade för nyanlända
• skapa ekonomisk hållbarhet

1.3 Arbetets utformning 
• nyckelpersoner träffas i respektive processområde för samverkan
• migrationsstrateg och/eller migrationssamordnare är sammankallande
• respektive processområde driver och utvecklar arbetet med de olika aktiviteter som ryms inom

processområdets ansvar
• vissa aktiviteter skrider över flera arbetsprocesser
• migrationsstrateg informerar kommunens ledningsgrupp om hur arbetet fortskrider
• större beslut fattas av kommunens ledningsgrupp gällande riktning för arbetsprocesserna

1.4 Förväntningar från ledningsgruppen 
• arbetsprocesserna kring nyanlända effektiviseras
• ledtider i de nyanländas etablering kortas
• nyanländas behov inte ”faller mellan stolarna” på grund av stuprörstänk
• dubbelarbete och slöseri av personalresurser minimeras

2. Fördelning av schablonersättning avseende nyanlända
Migrationsverket betalar ut ersättning i samband med att nyanlända med uppehållstillstånd folkbokför 
sig i kommunen. Avsikten med bidragen är att ge kommunen ekonomiskt stöd för merkostnader i 
samband med att den nyanlände etablerar sig i kommunen. Exempel på sådana kostnader är 
mottagning och praktisk hjälp vid bosättning, försörjningsstöd, utbildning och samhällsorientering. 

Migrationsverket betalar dels ut en grundersättning som är ett fast belopp per år dels en 
schablonersättning per person. Det senare bidraget betalas ut under 24 månader och börjar betalas ut 
månaden efter den nyanlände fått uppehållstillstånd. 

Under 2018 var det följande belopp som gällde: 

• Grundersättning – 227 500 kr per år. Bidraget betalas ut senast under april månad.
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• Schablonersättning för personer upp till 65 år – 133 200 kr
• Schablonersättning för personer över 65 år och äldre 80 300 kr

Utöver ersättningarna ovan får även den kommun som först tar emot en nyanländ ersättning för initiala 
kostnader för ekonomiskt bistånd. Innan en person får sin första etableringsersättning från 
Arbetsförmedlingen kan det dröja ett tag och kommunen får därför betala ut försörjningsstöd i 
avvaktan på att den nyanlände får sitt bidrag. Det bidrag som kommunen får är ett engångsbelopp och 
brukar ofta benämnas ”Glappet”.  

Ersättningen är olika stor beroende på om den nyanlände bor i eget boende eller på ett 
anläggningsboende.  

Under 2018 var det följande belopp som gällde: 

Boende i eget boende 
• Barn och ungdomar under 20 år - 3 000 kr
• Vuxna som fyllt 20 år men inte 65 år – 4 000 kr

Boende på ett anläggningsboende 
• Barn och ungdomar under 20 år - 3 000 kr
• Vuxna som fyllt 20 år men inte 65 år - 7 500 kr.

2.1 Beskrivning av ekonomisk fördelningsmodell 

När kommunen tar emot nyanlända sker det ett ökat behov av kommunal service, dels ökar antalet 
invånare dels finns det merkostnader inom olika verksamheter för att kunna tillgodose särskilda behov. 
I arbetet med att skapa en fördelningsmodell tas hänsyn till att behoven ser olika ut i olika åldrar och 
att olika områden behöver kompenseras för ökade kostnader. Ambitionen är också att verksamheterna, 
så långt det är möjligt, ska arbeta förvaltningsövergripande för att uppnå bästa effekt för de nyanlända, 
verksamheterna och användandet av de ekonomiska resurserna. 

För varje nyanländ person får kommunen ett bidrag som betalas ut under 24 månader. 

I ersättningsmodellen har nyanlända delats upp i fyra olika åldersgrupperingar. Inom varje åldersgrupp 
har det tagits hänsyn till behovet av insatser, dvs behov av skolgång, försörjningsstöd etc. och gjorts en 
skattning av hur stor andel av etableringsersättningen som ska fördelas till respektive arbetsområde och 
för den aktuella åldersgruppen. Indelningen i arbetsområden har tagits fram i samband med arbetet 
med handlingsplanen. 

För att kunna bedöma vilken ekonomisk ram som verksamheterna har att röra sig med har det gjorts en 
kalkyl över beräknade intäkter för 2018 baserat på aktuella ärenden i oktober 2017. På 
utbetalningsspecifikationerna från Migrationsverket finns det uppgift om hur många 
utbetalningstillfällen som finns kvar för varje individ och på så sätt går det att göra en beräkning. 
Antalet personer som kommunen får bidrag för kan variera mellan månaderna då det tillkommer nya 
personer som fått uppehållstillstånd och det sker en in- och utflyttning mellan kommunerna. 
Migrationsverket lämnar uppgift om hur många personer som kommunen förväntas ta emot, dvs hur 
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många personer som anvisas till kommunen. Prognosen för Åstorp ligger för närvarande på noll 
anvisade personer. I den ekonomiska kalkylen har det därför inte gjorts något antagande om 
volymökning. Av den totala beräknade intäkten används c: a 95% till aktiviteterna inom 
arbetsområdena och resterande del 5% läggs som buffert. Avsikten är att göra en översyn och ny 
beräkning av kalkylen inför varje budgetår. Om antalet nyanlända minskar kraftigt får en ny 
bedömning göras. Bufferten är dock tänkt att kunna utjämna mindre variationer i underlaget. 

I den ekonomiska fördelningsmodellen har intäkterna fördelats över sammanlagt fyra år. Beroende på 
vilken strategi som kommunen väljer, tillåter modellen att fördelningen kan justeras mellan de olika 
arbetsområdena och år.  

2.2 Grundmaterial för aktiviteter 

Vid framtagande av den ekonomiska fördelningsmodellen lämnades förslag på aktiviteter från de olika 
verksamhetsområdena inom de olika förvaltningarna. Det gjordes i samband med detta en 
sammanslagning av aktiviteterna som syftade till en samverkan över förvaltningsgränserna inom 
områdena. Den ekonomiska fördelningsmodellen med dess aktiviteter antogs i april månad 2017 av 
kommunens ledningsgrupp.  

3. Organisering

Tvärsektoriell samverkansmodell för Åstorp kommuns arbete med nyanlända 

För de olika arbetsområdena i den ekonomiska modellen har det funnits arbetsprocesser från 
kommunens olika förvaltningar.  

I utvecklingsarbetet inom ramen för Åstorps utökade arbete med nyanlända sitter följande utsedda 
personer i de olika arbetsprocesserna: 
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• Ankomst, Mottag och Boende: Jessica Björn, Ann Karlsson, Yordanos Mebrahtu, Sanna
Löf, Cecilia Andersson, Janny Bildtgård

• Utbildning och Egenförsörjning: Camilla Fahlström, Rikard Anderberg och Katrin Olsson,
Susann Cardell, Cecilia Andersson, Roger Törnqvist (FINSAM)

• Skola: Ann-Karlsson

• Samhällsliv, Fritid och Hälsa: Jonny Norrby och Kristin Wester

Migrationsenhetens roll i processarbetet 

Migrationsstrategen stöttar och vägleder nyckelpersoner i arbetsprocesserna för att se hur uppfyllandet 
av aktiviteter går. Migrationsstrategen sitter även i arbetsprocessen Ekonomi och Samordning 
tillsammans med ekonomer från respektive förvaltning. Detta för att på bästa möjliga sätt följa upp 
användandet av tilldelade ekonomiska medel kopplat till aktiviteterna.  

4. Återapportering av processarbete 2018

4.1 Återkoppling från nyckelpersoner i arbetsprocesserna 
Inom ramen för processarbetet har migrationssamordnaren varit ute i verksamheterna för insamlandet 
av information. För att få information om hur arbetet har fortlöpt med aktiviteterna under 2018 ställdes 
några inledande frågeställningar: 

• Hur har arbetet med aktiviteterna fortlöpt under 2018? (uppfyllandet av aktiviteter, samverkan
över förvaltningsgränserna)
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• Vilka behov finns för målgruppen? Hur skulle verksamheterna vilja arbeta 2019? (inte kopplat
till ekonomiska medel)

• Förändring av aktiviteter inför 2019? (ex. inga anvisningar till kommunen). Ange exempel på
olika aktiviteter inom arbetsprocessen och samverksmetoder för att förbättra samverkan över
förvaltningarna.

4.1.1 Ankomst, Mottag och Boende 

Hur har arbetet med aktiviteterna fortlöpt under 2018? (uppfyllandet av aktiviteter, samverkan över 
förvaltningsgränserna) 

Socialförvaltningen har inte arbetat med aktiviteterna som framgår i den ekonomiska 
fördelningsmodellen. Detta då Socialförvaltningen menar att anledning är att det inte är de aktiviteter 
som planerades när grundmaterialet lämnades in.  

Socialförvaltningen har erhållit 455 500 kronor för uppstart av ett mottagningsteam som var planerat 
att ske i samverkan med skolan på Bildningsförvaltningen respektive 600 000 kronor för 
kompletterande ekonomiskt bistånd. I dagsläget finns det ett mottagningsteam på Socialförvaltningen 
och på skolan på Bildningsförvaltningen. Enligt nyckelpersoner för verksamheterna i förvaltningarna 
har det inte varit möjligt att upprätta ett gemensamt mottagningsteam då aktiviteterna som man skulle 
samverka kring handlar om myndighetsutövning.  

Mot bakgrund av ovanstående information kam samverkansområdet komma att korrigeras i den 
ekonomiska fördelningsmodellen.  

Socialförvaltningen säger vidare att Barn – och familj inte har varit med under aktiviteterna under 
2018, men aktiviteterna som finns berör praktiskt stöd med boende- och familjefrågor för nyanlända.  
Det har inte heller funnits aktiviteter som är kopplade till ensamkommande barn.  

Vilka behov finns för målgruppen? Hur skulle verksamheterna vilja arbeta 2019? (inte kopplat till 
ekonomiska medel) 

• Extrastöd för personer som är nyanlända i riskbrukszonen i form av ungdomslotsar.
Ungdomslotsarna är tänkta att fungera som vägledare.

• Föräldragruppsstöd: Vilka förväntningar har man på vårdnadshavare i Sverige? Det finns ett
ökat behov av att fortbilda nyanlända föräldrar som har en annan kulturell förståelse och
synsätt på föräldraskap. Utredning sker via Socialförvaltningen där behovet utreds. För detta
uppdrag behövs tillförstärkningen av socialsekreterare.

• Boendestöd till nyanlända (ensamkommande barn som bor på stödboende, HVB-hem och
nyanlända vuxna). Ett stöd från det att nyanlända anländer till kommunen till att de når
självförsörjning.

Det bör även finnas specifika personer som arbetar med frågorna i de olika förvaltningarna. 
Socialförvaltningen skulle önska integrationshandläggare inom ekonomiskt bistånd som kan skapa en 
relation med de nyanlända. Detta för att exempelvis se till att de går i skolan eller motivera kvinnorna 
till SFI. Integrationshandläggaren skulle även kunna sköta den interna och externa kontakten med 
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förvaltningarna. Denna person hade kunnat vara en väg in till styrgruppen som arbetar inom ramen för 
Åstorps utökade arbete med nyanlända.  

Förändring av aktiviteter inför 2019? (ex. inga anvisningar till kommunen). Ange exempel på olika 
aktiviteter inom arbetsprocessen och samverksmetoder för att förbättra samverkan över 
förvaltningarna. 

• Beskrivning av samverkan kring ett mottagningsteam förändras i den ekonomiska
fördelningsmodellen.

• Skapa ett boendestöd till nyanlända (ensamkommande barn som bor på stödboende, HVB-
hem och nyanlända vuxna). Ett stöd från det att nyanlända anländer till kommunen till att de
når självförsörjning.

4.1.2 Utbildning och Egenförsörjning 

Hur har arbetet med aktiviteterna fortlöpt under 2018? (uppfyllandet av aktiviteter, samverkan över 
förvaltningsgränserna) 

• Samverkan med Arbetsförmedlingen och Familjecentralen har fungerat bra sedan start.
• Samverkan och omstart har präglat arbetet 1 april – 31 december 2018.
• Utifrån kontinuerliga förändringar i ledning på Socialförvaltningen samt att beslut om

medelstilldelning och uppdrag (ledningsgruppen apr 2018) inte nått ut inom Bildnings- och
Socialförvaltningen fullt ut har genomslag och samverkan inte heller kunnat nås. Finns
lärdom och erfarenhet att ta med in i 2019. Samverkan med Bjuvs kommun, Finsam samt AF
Åstorp och Bjuv är initierad.

• Pilotprojekt för utökat arbete med extra tjänster påbörjat – samverkan HR, AME, AF Åstorp.
• Aktiviteten för ökad företagsamhet med ansvar arbetsmarknad och näringsliv har nått status –

modell för pilotprojekt ”Företagsam och kombinatör”, målgrupp utrikesfödda kvinnor som
inte är i arbete eller studier (inskrivna på Af-gärna), direktupphandlad insats i entreprenörskap
Forza of Sweden, projektkoordinator på arbetsmarknadsenheten, Pilotprojekt februari – juni
2019 samt fortsatt insats till självförsörjning med utökade arbetsgivarkontakter och
företagsamhet som tema juli-dec 2019.

Vilka behov finns för målgruppen? Hur skulle verksamheterna vilja arbeta 2019? (inte kopplat till 
ekonomiska medel) 

Komma in i nätverk och bli sedda av arbetsgivare. 
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Förändring av aktiviteter inför 2019? (ex. inga anvisningar till kommunen). Ange exempel på olika 
aktiviteter inom arbetsprocessen och samverksmetoder för att förbättra samverkan över 
förvaltningarna.  

• Beskrivning av samverkansområde i den ekonomiska fördelningsmodellen kommer att justeras
av migrationssamordnare.

• Använda beredningsgruppen som arbetar operativt och strategiskt som är ute i verksamheterna.
Beredningsgruppen är direkt kopplad till kommunens ledningsgrupp och är ett forum för
förvaltningsöverskridande samverkan.

• Vidare bör utgångspunkt vara det ekonomiska helhetsperspektivet – vad förbättrade, målsatta
processer/insatser tillsammans gör för skillnad för invånaren och kommunens budget som
helhet.

4.1.3 Kultur och Fritid 

Hur har arbetet med aktiviteterna fortlöpt under 2018? (uppfyllandet av aktiviteter, samverkan över 
förvaltningsgränserna) 

Tjänsten har gått till att anställa en bibliotekarie som arbetar på språkcafé som har finansierats av 
schablonersättningar. 

Ett förvaltningsövergripande arbete är Filmskapande (dokumentärfilm) för hur nyanlända har det i 
Åstorp. Socialförvaltningen och Bildningsförvaltningen samverkar i detta projekt.  
Ändamålen som pengarna har gått till är bibliotekariens tjänst och den andra delen för skapande av 
film som kommer att påbörjas under 2019.  

Vilka behov finns för målgruppen? Hur skulle verksamheterna vilja arbeta 2019? (inte kopplat till 
ekonomiska medel) 

I dagsläget finns det inget utökat behov av andra aktiviteter än de som redan pågår. 

Förändring av aktiviteter inför 2019? (ex. inga anvisningar till kommunen). Ange exempel på olika 
aktiviteter inom arbetsprocessen och samverksmetoder för att förbättra samverkan över 
förvaltningarna. 

Angiven aktivitet kommer även att pågå under 2019. 
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4.1.4 Kommentarer och citat från nyckelpersoner i de olika förvaltningarna. 

• ”Informationsflöde inom vissa förvaltningar har varit ytterst bristfällig gällande
kommunikation och ansvar om fördelning”.

• ”Jag har fått tillräcklig stöttning och information i arbetet. Vi har fått ett tydligt uppdrag av att
vi ska arbeta i denna process för kommunens målgrupp kopplat till arbetsprocesser och den
förvaltningsöverskridande ekonomiska fördelningsmodellen”.

• ”Otydlighet i organisationsstrukturer och rollerna”.
• ”Svårigheter att förstå uppdraget utifrån ansvarsfördelning och tydlighet”.
• ”Kommunikationen mellan de olika arbetsprocesserna behöver förbättras”.
• ”Tydlighet i ägandeskap, vem som är sammankallade i arbetsprocesserna och i

uppföljningsarbetet”.
• ”Grundmaterial innehållande aktiviteter inför den ekonomiska fördelningsmodellen skapades.

Därefter gjordes en sammanslagning av aktiviteter. Vi har heller inte blivit inbjudna under
årets gång förrän oktober månad om hur det är tänkt att samverka”.

4.1.5 Återkoppling avseende Migrationsenhetens roll i processarbetet 

   Inför processarbetet gavs varje förvaltning möjlighet att inkomma med beskrivningar av behov och 
aktiviteter samt hur de arbetar med och påverkas av nyanlända både direkt och indirekt. Ett 
grundmaterial med aktiviteter från förvaltningarna inkom. Direkt kopplat till inventeringsmodellen 
skapades en ekonomisk fördelningsmodell som utvecklats till de arbetsprocesser som utkristalliserats 
under arbetets gång. 
Migrationsstrategen har haft i uppgift att tillsammans med ekonomikonsulten Katarina Rikse fördela 
schablonersättningarna i den ekonomiska fördelningsmodellen kopplat till verksamheternas angivna 
aktiviteter. Kommunens ledningsgrupp antog den ekonomiska fördelningen april månad 2017.  

Uppföljningen av aktiviteter inom processarbetet har i stor utsträckning följt tidsplanen i den 
framtagna återrapporteringsprocessen. De månatliga mötena och återkopplingen inom 
arbetsprocesserna till migrationsstrategen om hur arbetet med aktiviteter fortlöpt har dock inte 
genomförts enligt tidsplanen. 

I september månad kallades samtliga nyckelpersoner inom arbetsprocesserna till stormöte för 
återkoppling av ekonomisk fördelningsmodell, genomgång av gällande styrdokument kopplat till 
utökat arbete med nyanlända samt för planering och uppföljning av arbetet 2018. Då de månadsvisa 
mötena i arbetsprocesserna inte skett enligt plan beslutade Migrationssamordnare och 
nyckelpersonerna att återkopplingen av aktiviteter för hela 2018 skulle inkomma i december månad. 
Under mötets gång belyser Migrationssamordnaren vikten av att nyckelpersonerna i respektive 
processområde ska träffas för samverkan samt att varje processområde driver och utvecklar arbetet 
med de olika aktiviteter som ryms inom processområdets ansvar. 

Migrationssamordnare träffade i slutet av december månad samtliga nyckelpersoner i deras 
verksamheter för uppföljning och återkoppling av aktiviteterna. Migrationssamordnare har under 
oktober och november månad stöttat och väglett nyckelpersoner i arbetsprocesserna vid frågor kring 
aktiviteter och tilldelningen av schablonersättning kopplat till den ekonomiska fördelningsmodellen. 
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Vidare har Migrationssamordnaren i december månad sammanställt informationen som har 
framkommit i återrapporteringen för de olika arbetsprocesserna. Migrationssamordnaren kommer i 
februari månad att presentera för kommunens ledningsgrupp om hur arbetet fortskridit under 2018 och 
informera om tillvägagångssätt för processarbetet 2019. 

5. Sammanfattning
Nyckelpersonerna i de olika arbetsprocesserna ger uttryck för att det har funnits en otydlighet gällande 
organisationsstrukturen och ansvarsfördelningen inom arbetsprocesserna. Vem som är 
sammankallande till respektive arbetsprocess, hur samverkan skall ske kring de olika aktiviteterna och 
mätning av uppföljningsarbetet är andra svårigheter som nyckelpersonerna upplevt i processarbetet 
2018. Den tvärsektoriella organisationsstrukturen för det utökade arbetet med nyanlända har dock av 
Migrationsstrateg och Migrationssamordnare kommunicerats vid mötestillfällen med nyckelpersonerna 
i arbetsprocesserna samt att den återfinns i handlingsplanen beslutad av kommunens ledningsgrupp. 
Återkopplingen av verksamheterna är viktig för att granska om mottagandet av och stödet till 
nyanlända är ändamålsenlig och om samverkan fungerar på ett tillfredsställande sätt. Fördelningen 
mellan förvaltningarna är inte heller jämn utan baseras på den verksamhet som förvaltningarna 
bedriver, vilken utgörs av etableringsinsatser.  

Utifrån frågeställningarna i återkopplingen och grunderna i processarbetet finns det 
utvecklingsområden i en gemensam bild av stödet till nyanlända och hur samverkan fungerar.  
Utvecklingsområdena avser främst organisation, styrning och uppföljning av schablonersättningarna 
till nyanlända. 

Samverkan över förvaltningsgränser är en essentiell del i kommunens integrationsarbete.  
Förutsättningar för ett strukturellt samordningsarbete är ett gemensamt synsätt och en gemensam 
arbetsstruktur. En sådan struktur främjar arbetet gentemot gemensamma mål. Förutom 
Handlingsplanen för ett utökat arbete med nyanlända är den antagna integrationspolicyn vägledande i 
arbetet med mottagandet av nyanlända. Policyn anger vikten av samordning av samverkan för att hålla 
ihop och stötta integrationsarbetet. Strukturerad samordning, planering och uppföljning som 
säkerställer kvaliteten i integrationsinsatserna till nyanlända ska genomsyra processarbetet, som även 
beaktar handlingsplanen och integrationspolicyns syfte och intentioner. 

5.1 Identifierande förbättringsområden 

• Tydligt ägandeskap hos varje tjänsteman och verksamhetschef
• Förbättra kommunikationen för nyckelpersoner inom och mellan de olika arbetsprocesserna
• Tillse att samverkan sker i enlighet med den beslutade handlingsplanen för det utökat arbete

med nyanlända och integrationspolicyn
• Stärka uppföljningen över arbetsprocesserna samt styrning, uppföljning och återrapportering

av arbetsprocessernas uppdrag
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 6 . Vägen framåt för 2019 - Åstorps utökade arbete med nyanlända 

6.1 Organisering 

Nyckelpersoner i arbetsprocesserna utsedda av kommunens ledningsgrupp: 

• Ankomst, Mottag och Boende: Jessica Björn/Sara Mäki, Ann Karlsson, Bobby Svitzer,
Sanna Löf, Cecilia Andersson, Janny Bildtgård

• Utbildning och Egenförsörjning: Camilla Fahlström, Rikard Anderberg och Katrin Olsson,
Susann Cardell, Cecilia Andersson, Roger Törnqvist (FINSAM)

• Skola: Ann-Karlsson

• Samhällsliv, Fritid och Hälsa: Jonny Norrby och Kristin Wester

Migrationsenhetens roll i processarbetet 
Migrationsstrategen stöttar och vägleder nyckelpersoner i arbetsprocesserna för att se hur uppfyllandet 
av aktiviteter går. Migrationsstrategen sitter även i arbetsprocessen Ekonomi och Samordning 
tillsammans med ekonomer från respektive förvaltning för uppföljning av aktiviteternas kvalitet samt 
användandet av tilldelade ekonomiska medel. 

6.1.1 Arbetets utformning: 

• Nyckelpersoner träffas i respektive processområde för samverkan



14 

2019-03-06 14(14) 

• Migrationsstrateg är sammankallande
• Respektive processområde driver och utvecklar arbetet med de olika aktiviteter som ryms

inom processområdets ansvar
• Vissa aktiviteter skrider över flera arbetsprocesser
• Migrationsstrateg informerar kommunens ledningsgrupp om hur arbetet fortskrider
• Fördelningen kan justeras mellan de olika arbetsområdena och år
• Större beslut fattas av kommunens ledningsgrupp gällande riktning för arbetsprocesserna

6.2 Uppföljning 

• Utvärdering per kvartal av utvecklingsarbetet i respektive arbetsprocess till migrationsstrateg
• Stormöte i maj månad med nyckelpersoner i arbetsprocesserna kopplat till arbetet med

aktiviteterna. Utvärdering av ekonomisk fördelningsmodell – förändring av aktiviteter i de
olika arbetsprocesserna?

• Migrationsstrateg stöttar och vägleder nyckelpersonerna i arbetsprocesserna under årets gång
• Nyckelpersonerna i respektive arbetsprocess återrapporterar i december månad till

migrationsstrateg om arbetet med aktiviteter under 2019 enligt återrapporteringsmall
• Migrationsstrateg återrapporterar till kommunens ledningsgrupp om hur processarbetet

fortskrider
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik 16-64 år (Utomeuropeiska länder).  

Symbolen Δ avser förändring i procent mot motsvarande period föregående år.

Platser och sökande dec-20 dec-19 Δ

NYANMÄLDA PLATSER 0 0

KVARSTÅENDE PLATSER 0 0

SÖKANDE SOM HAR FÅTT ARBETE 7 13 -46,20%

NYINSKRIVNA SÖKANDE 15 11 36,40%

ÖPPET ARBETSLÖSA OCH SÖKANDE I PROGRAM 353 291 21,30%

- därav utan arbete i mer än 6 månader 263 214 22,90%

- därav utan arbete i mer än 12 månader 187 165 13,30%

- därav utan arbete i mer än 24 månader 118 110 7,30%

KVARSTÅENDE SÖKANDE TOTALT 481 453 6,20%

ÖPPET ARBETSLÖSA 131 116 12,90%

SÖKANDE I PROGRAM 222 175 26,90%

Arbetsmarknadsutbildning 1 0

Validering 0 0

Arbetspraktik 1 0

Arbetsträning för vissa nyanlända 0 0

Stöd till start av näringsverksamhet 1 1 0,00%

Jobbgaranti för ungdomar 18 11 63,60%

Förberedande insatser 17 0

Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning 0 0

Jobb- och utvecklingsgarantin 151 124 21,80%

Etableringsprogrammet 33 39 -15,40%

- därav kartläggning 2 0

SÖKANDE SOM HAR ARBETE UTAN STÖD 45 41 9,80%

Deltidsarbetslösa 10 9 11,10%

Tillfällig timanställning 24 22 9,10%

Sökande med tillfälligt arbete 3 5 -40,00%

Ombytessökande 8 5 60,00%

SÖKANDE SOM HAR ARBETE MED STÖD 34 22 54,50%

Anställningsstöd 30 12 150,00%

- därav Introduktionsjobb 3 7 -57,10%

- därav Särskilt anställningsstöd 0 0

- därav Förstärkt särskilt anställningsstöd 0 0

- därav Instegsjobb 0 0

- därav Trainee brist 0 0

- därav Trainee välfärd 0 0

- därav Extratjänster 27 4 575,00%

- därav Moderna beredskapsjobb 0 1 -100,00%

Särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 4 10 -60,00%

- därav Lönebidrag för anställning 4 6 -33,30%

- därav Offentligt skyddat arbete (OSA) 0 0

- därav Lönebidrag för utveckling i anställning 0 3 -100,00%

- därav Lönebidrag för utveckling i anställning hos Samhall 0 1 -100,00%

- därav Lönebidrag för trygghet i anställning 0 0

ÖVRIGA INSKRIVNA VID ARBETSFÖRMEDLINGEN 15 41 -63,40%

- därav Arbetssökande med förhinder 15 38 -60,50%

NYSTARTSJOBB 33 57 -42,10%

YRKESINTRODUKTION 1 0

UTBILDNINGSKONTRAKT 0 1 -100,00%

Arbetsförmedlingens månadsstatistik 16-64 år (Utomeuropeiska länder).  

Symbolen Δ avser förändring i procent mot motsvarande period föregående år.

Aktuella val:

Månad: dec-20

Län: 12 Skåne län

Ålder: 16-64
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Födelseland: Utomeuropeiska länder

Tilhör etablering: Inget val

Kommun: Åstorp



Arbetsförmedlingens månadsstatistik 16-64 år (Europa utom Sverige).  

Symbolen Δ avser förändring i procent mot motsvarande period föregående år.

Platser och sökande dec-20 dec-19 Δ

NYANMÄLDA PLATSER 0 0

KVARSTÅENDE PLATSER 0 0

SÖKANDE SOM HAR FÅTT ARBETE 12 5 140,00%

NYINSKRIVNA SÖKANDE 6 10 -40,00%

ÖPPET ARBETSLÖSA OCH SÖKANDE I PROGRAM 193 154 25,30%

- därav utan arbete i mer än 6 månader 143 79 81,00%

- därav utan arbete i mer än 12 månader 85 42 102,40%

- därav utan arbete i mer än 24 månader 35 24 45,80%

KVARSTÅENDE SÖKANDE TOTALT 289 260 11,20%

ÖPPET ARBETSLÖSA 114 118 -3,40%

SÖKANDE I PROGRAM 79 36 119,40%

Arbetsmarknadsutbildning 3 0

Validering 0 0

Arbetspraktik 0 0

Arbetsträning för vissa nyanlända 0 0

Stöd till start av näringsverksamhet 1 0

Jobbgaranti för ungdomar 14 2 600,00%

Förberedande insatser 14 1 1300,00%

Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning 0 0

Jobb- och utvecklingsgarantin 47 33 42,40%

Etableringsprogrammet 0 0

- därav kartläggning 0 0

SÖKANDE SOM HAR ARBETE UTAN STÖD 48 41 17,10%

Deltidsarbetslösa 10 6 66,70%

Tillfällig timanställning 24 31 -22,60%

Sökande med tillfälligt arbete 10 2 400,00%

Ombytessökande 4 2 100,00%

SÖKANDE SOM HAR ARBETE MED STÖD 25 23 8,70%

Anställningsstöd 3 2 50,00%

- därav Introduktionsjobb 2 2 0,00%

- därav Särskilt anställningsstöd 0 0

- därav Förstärkt särskilt anställningsstöd 0 0

- därav Instegsjobb 0 0

- därav Trainee brist 0 0

- därav Trainee välfärd 0 0

- därav Extratjänster 1 0

- därav Moderna beredskapsjobb 0 0

Särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 22 21 4,80%

- därav Lönebidrag för anställning 6 6 0,00%

- därav Offentligt skyddat arbete (OSA) 0 0

- därav Lönebidrag för utveckling i anställning 2 4 -50,00%

- därav Lönebidrag för utveckling i anställning hos Samhall 2 0

- därav Lönebidrag för trygghet i anställning 12 11 9,10%

ÖVRIGA INSKRIVNA VID ARBETSFÖRMEDLINGEN 16 30 -46,70%

- därav Arbetssökande med förhinder 16 29 -44,80%

NYSTARTSJOBB 7 12 -41,70%

YRKESINTRODUKTION 0 0

UTBILDNINGSKONTRAKT 0 0

Arbetsförmedlingens månadsstatistik 16-64 år (Europa utom Sverige).  

Symbolen Δ avser förändring i procent mot motsvarande period föregående år.

Aktuella val:

Månad: dec-20

Län: 12 Skåne län

Ålder: 16-64
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Födelseland: Europa utom Sverige

Tilhör etablering: Inget val

Kommun: Åstorp



Kommunförbundet Skåne 

Besöksadress: Gasverksgatan 3A, Lund • Postadress: Box 53, 221 00 Lund 

Webbadress: kfsk.se • Telefon: 072-885 4700 

Handlingsplan 
Kommun: Åstorp 

 Målsättning för kommunens deltagande i BOSS

 Ökad samsyn och samverkan mellan förvaltningarna i arbetet med EKB
och nyanlända i vidare mening. En gemensam viljeinriktning gällande
arbetet med EKB och nyanlända.

 Ta fram riktlinjer och rutiner gällande hyresvärdar och Åstorps kommun.

 Ta fram förslag på hur en ökad social inkludering kan erbjudas för EKB
och andra nyanlända.

 Öka kunskaperna inom kommunernas olika förvaltningar och externa
aktörer om EKB:s och nyanländas behov och situation.

 Att i högre grad involvera arbetsliv och arbetsförberedande studier i EKB:s
etableringsplan. Detta för att förbättra möjligheterna för EKB att komma i
egenförsörjning efter gymnasiet.

 Öka samverkan mellan HVB och skola genom att ta fram gemensamma
styrdokument, rutiner och handlingsplaner . Detta för att främja ett
effektivare arbetssätt mellan förvaltningarna.

 Önskade resultat av projektet

 Ett effektivt och etablerat tvärsektoriellt arbete kring EKBs etablering,
utbildning och kommande arbetsliv finns på plats

 Normalisera arbetet med EKB.

 Samverkansmodell/boendepolicy/styrdokument mellan hyresvärdar och
Åstorps kommun gällande bostäder

 Högre andel av EKB och nyanlända än idag är i studier eller i
arbetsmarknadsåtgärder.

 Nå ännu bättre resultat i skolan

 Stärka de mötesplatser som finns och involvera föreningar och
organisationer i högre grad

7

MECI
Bilaga



 
 

  
 
 
 

BOSS – Bred Operativ och Strategisk Samverkan  2(2) 

 
 

 Spikad strategisk och operativ grupp liksom kontaktperson 

 Kontaktperson: Cecilia Andersson och Bobby Svitzer 

 Strategisk grupp: Cecilia Anderson, Kristin Ohlqvist, Bobby Svitzer, 
Camilla Ehrenfold, Per-Erik Holmén.   

 Operativ: Janny Bildtgård  

 
 
 

 Utvecklingsområden att samverka kring i BOSS 

 Samarbete med hyresvärdar 

 Kunskap och ansvarsfrågor 

 Samarbetet med externa aktörer  

 Möjligheter till arbete och praktik 

 Intern kartläggning, Vem gör vad? 
 

 
 
 

 Kompetensutvecklingsbehov 

 Information asylprocess 

 Kompetensutveckling för HVB-personal gällande skola och läroplaner 

 Konkreta verktyg för att arbeta mer arbetslivsinriktat 

 Övergripande information till politiker och allmänhet 
 

 
 
 

 Strategi för: 
 
 

• Förankring på kommunledningsnivå 
 
Via ledningsgruppen 
 
 

• De ungas delaktighet i behovsanalys och planerade insatser, t ex genom 
lokal fokusgrupp 
 
Fokusgrupper 

 
 



 
 

Åstorpsalliansen 
Interpellation: Snöröjning och halkbekämpning  

Ställd till Ronny Sandberg, kommunstyrelsens ordförande 

Under januari månad kom så snön till Åstorps kommun. Utifrån att varit ute på vägarna, 
trottoarer mm i kommunen, och jämfört skillnaden med andra kommuner, och lyssnat på en 
del medborgares synpunkter finns en del frågor att ställa.  
 
På hemsidan kan vi läsa om snöröjning (se bilaga 1), men vi finner inget om halkbekämpning 
mer än i rubriken. Vi uppfattar det som att det är just halkan som våra invånare i Åstorps 
kommun upplever som det stora problemet. Det är mycket halt på många gator/vägar/cykel- 
och gångvägar och flera kommuninvånare anser att kommunen gör för lite åt detta. 

Mot bakgrund av detta ställer vi följande frågor till ordförande i kommunstyrelsen? 

1) Hur har ni lyckats med:  
a. Snöröjningen i Åstorps kommun? Har kommunen lyckats uppfylla utifrån 

prioritet A, B respektive C? 
b. Halkbekämpning i Åstorps kommun?  

 
2) Vad menas med snöfri som det refereras till på hemsidan? 

 
3) Efter att vi har ”snöröjt”, vilken åtgärd vidtas så att det inte sedan upplevs som halt? 

 
4) Det upplevs på många ställen i kommunen att det varken är grusat eller saltat, varför 

görs inte det när gatorna är som isbanor? Hur kan det komma sig att det flera dygn 
efter det slutat snöat fortfarande är så halt? 
 

5) Hur prioriterar kommunen mellan körbanor, gångbanor och cykelvägar? 
 

6) Hur många synpunkter har kommit in sedan den 10 januari till dags datum vad gäller 
snöröjning och halkbekämpning/isgator? 
 

7) När det gäller de vägar som sköts av Vägverket: 
a. Vilka vägar i kommunen är det? 
b. Vilka krav råder på dessa när det gäller snöröjning respektive 

halkbekämpning/isgator? 
c. På vilket vis säkerställer vi att de sköts enligt dessa krav? 

 
8) Vilka krav ställs på fastighetsägaren? Och hur informeras fastighetsägaren om dessa 

krav (mer än att man kan läsa det på hemsidan om man går in under snöröjning)? 
 

För Åstorpsalliansen i kommunfullmäktige 25 januari 2021 

Jan Karlsson (M)  Åsa Holmén (L) Hans Sundström (KD) 

 



 
 

Åstorpsalliansen 
Bilaga 1: Kommunens hemsida – Snöröjning 
https://astorp.se/bygga-bo-miljo-och-trafik/gata-parkering-och-park/renhallning-och-
snorojning/snorojning.html?fbclid=IwAR27QtVswOCwnziD-
HX1bibiwJD53gwcgOs9OJK0YKLK75kony2Vr3aORxg 
 

 

https://astorp.se/bygga-bo-miljo-och-trafik/gata-parkering-och-park/renhallning-och-snorojning/snorojning.html?fbclid=IwAR27QtVswOCwnziD-HX1bibiwJD53gwcgOs9OJK0YKLK75kony2Vr3aORxg
https://astorp.se/bygga-bo-miljo-och-trafik/gata-parkering-och-park/renhallning-och-snorojning/snorojning.html?fbclid=IwAR27QtVswOCwnziD-HX1bibiwJD53gwcgOs9OJK0YKLK75kony2Vr3aORxg
https://astorp.se/bygga-bo-miljo-och-trafik/gata-parkering-och-park/renhallning-och-snorojning/snorojning.html?fbclid=IwAR27QtVswOCwnziD-HX1bibiwJD53gwcgOs9OJK0YKLK75kony2Vr3aORxg


Svar på Interpellationen: Snöröjning och halkbekämpning

Ställd av Jan Karlsson (M) Åsa Holmen (L) och Hans Sundström (KD)

När det gäller snöröjning och halkbekämpning så ska båda delarna genomföras. Ibland är det
enbart halkbekämpning då snön uteblir. Metoderna skiljer sig något åt, men beskrivs i svaren
nedan. Om vi är bättre eller sämre än andra kommuner finns det säkert olika åsikter om. Nu

till svaren på frågorna.

l) Hur har ni lyckats med:
a. Snöröj ningen i Åstorps kommun? Har kommunen lyckats uppfylla utifrån

prioritet A, B respektive C?
b. Halkbekämpning i Åstorps kommun?

Ja och inom den tidsrymd som anges på hemsidan gällande både snöröjning och
halkbekämpning.

2) Vad menas med snöfri som det refereras till på hemsidan?
Snöfri menas att all lös snö är borta, dock så kan det finnas 1-2 cm snö kvar. Kör
inte med snöbladen ända ner mot gatubeläggningen, detta görs för att skydda
förare, material och beläggningen på marken.

3) Efter att vi har "snöröjt", vilken åtgärd vidtas så att det inte sedan upplevs som halt?
Beroende på temperaturen används saltlake/salt, saltblandad grus eller om det är
kallare än -6 grader används bara grus(stenflis).

4) Det upplevs på många ställen i kommunen att det varken är gmsat eller saltat, varför
görs inte det när gatorna är som isbanor? Hur kan det komma sig att det flera dygn
efter det slutat snöat fortfarande är så halt?
Detta berodde på att vid det senaste snövädret turades det om att vara kallt
väder och töväder. När det töar och har varit kallt innan så salt ej kan användas
sjunker grus in i isen och vatten ovan på. Detta ger ett nytt halt väglag som då
får grusas/saltas på nytt.
Ur miljösynpunkt vill inte Tekniska kontoret använda salt i onödan utan vid halt
väglag med snö/is under används grus/stenflis.
Alla vägar är inte kommunala och det är oftast där som skillnad upplevs
gällande snö/halkbekämpning.

5) Hur prioriterar koimnunen mellan körbanor, gångbanor och cykelvägar?
GC vägarna prioriteras först, därefter körbanor för bilar. Men då man använder
olika maskiner for olika ställen så startar man oftast på alla samtidigt.

6) Hur många synpunkter har kommit in sedan den 10 januari till dags datum vad gäller
snöröjning och halkbekämpning/isgator?
Totalt 27 st fördelat på 18st (några lämnar flera synpunkter) på körbana(väg)
och 9st på GC vägar. Dessa synpunkter är både ris och ros till kommunen, varit
sophämtning, klagan på annan väghållare mm.



7) När det gäller de vägar som sköts av Vägverket:
a. Vilka vägar i kommunen är det?
b. Vilka krav råder på dessa när det gäller snöröjning respektive

halkbekämpning/isgator?
c. På vilket vis säkerställer vi att de sköts enligt dessa krav?

Här kan vi bara hänvisa till Trafikverket och att kartan for kommunens vägar
kommer att läggas upp på kommunens hemsida igen. Det är upp till varje
väghållare att hålla sina vägar rena och farbara.

8) Vilka krav ställs på fastighetsägaren? Och hur informeras fastighetsägaren om dessa
krav (mer än att man kan läsa det på hemsidan om man går in under snöröjning)?
Här gäller Åstorps kommuns författningssamling, (beslutad i KF 1995-12-18 §
206.) 4 § Det åligger fastighetsinnehavaren att snarast avlägsna snö och is som är
till olägenhet for gångtrafiken och att vid halka skyndsamt sanda
gångbaneutrymmet eller att vidta andra åtgärder till motverkande av halka. Det
åligger också fastighetsinnehavaren att sopa upp och fora bort sand från
gångbaneutrymmet.

S-OrdförandeSandbey


	KF_210125 Interpellation Integrationsarbetet i Åstorps kommun
	Svar på interpellationen - Integrationsarbetet i Åstorps kommun
	Svar på interpellationen - Integrationsarbetet i Åstorps kommun.pdf
	Bilagor till interpellation.pdf
	Bilagorna.pdf
	Återrapportering av Åstorps utökade arbete med nyanlända 2019
	1 Sammanfattning
	2 Ordförklaringar
	3 Inledning och bakgrund
	3.1 Syfte
	3.2 Effektmål
	3.3 Direktiv från ledningsgruppen

	4 Ekonomiska förutsättningar och fördelning av schablonersättningar
	4.1 Ekonomiska förutsättningar 2019 - 2021
	4.3 Beskrivning av ekonomisk fördelningsmodell
	4.4 Grundmaterial och aktiviteter

	5 Organisering
	5.1 Tvärsektoriell samverkansmodell för Åstorp kommuns utökade arbete med nyanlända
	5.2 Arbetets utformning

	6 Återrapportering av processarbete 2019
	6.1 Ekonomi och samordning
	6.2 Ankomst, mottag och boende
	6.3 Utbildning och egenförsörjning
	6.4 Skola
	6.5 Samhällsliv, fritid och hälsa
	6.6 Reflektioner och kommentarer av 2019 års processarbete

	7 Processarbete 2020-2021
	7.1 Ekonomi och samordning
	7.2 Ankomst, mottag och boende
	7.3 Utbildning och egenförsörjning
	7.4 Skola
	7.5 Samhällsliv, fritid och hälsa

	8 Uppföljning av arbetet
	9 Vägen framåt

	Återkoppling av Åstorps utökade arbete 2018
	1. Inledning
	1.1 Syfte
	1.2 Effektmål
	1.3 Arbetets utformning
	1.4 Förväntningar från ledningsgruppen

	2. Fördelning av schablonersättning avseende nyanlända
	2.1 Beskrivning av ekonomisk fördelningsmodell
	2.2 Grundmaterial för aktiviteter

	3. Organisering
	4. Återapportering av processarbete 2018
	4.1 Återkoppling från nyckelpersoner i arbetsprocesserna
	4.1.1 Ankomst, Mottag och Boende
	4.1.2 Utbildning och Egenförsörjning
	4.1.3 Kultur och Fritid
	4.1.4 Kommentarer och citat från nyckelpersoner i de olika förvaltningarna.
	4.1.5 Återkoppling avseende Migrationsenhetens roll i processarbetet


	5. Sammanfattning
	5.1 Identifierande förbättringsområden

	6 . Vägen framåt för 2019 - Åstorps utökade arbete med nyanlända
	6.1 Organisering
	6.1.1 Arbetets utformning:

	6.2 Uppföljning


	Aktuell LÖK
	Etableringen
	Åstorp utomeuropeiskt födda
	Åstorp utrikesfödda Europa utom Sverige

	Handlingsplan Åstorp slutversion.pdf


	KF_210125 Interpellation Snöröjning och halkbekämpning Åstorps kommun_M L KD
	Svar på interpellation - Snöröjning och halkbekämpning



