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Oktober 2017 
 

Strategiska forum för nyanländas etablering 
och integration i Skåne 2017 
 

Strategiskt forum är en mötesplats för kommunala chefer och tjänstepersoner som arbetar 

strategiskt med uppdrag som berörs av ett ökat antal nyanlända i samhället – vilket kan vara 

tjänstepersoner inom precis alla verksamheter i kommunerna. Under perioden mars 2017 till 

oktober 2017 har fem strategiska forum genomförts i Skåne. Kommunförbundet Skåne och 

Region Skåne bjuder gemensamt in till forumen och syftet är erfarenhets- och kunskapsutbyte, 

gemensamt lärande, samverkansvinster och att skapa en mötesplats som ger möjlighet till 

personlig stimulans, inspiration och energi. Temana utgår från de önskemål som kommunerna 

har uttryckt i dialog med Kommunförbundet Skåne, och planering och genomförande sker med 

hög grad av delaktighet och medskapande från kommunerna. Forumen har hållits med både i 

förväg fastställda teman, och som öppna forum dit deltagare har fått komma med samtalsämnen 

direkt till forumet. De i förväg fastställda temana har varit ”Etablering på nya sätt – om 

kommunens roll i nyanländas etablering”, ”Långsiktiga strategier och organisation” samt 

”Kommunikation”. Här följer en sammanfattning av innehållet.  

 

Sammanfattning – tio slutsatser 

 Kommunen har en huvudroll i etableringsuppdraget – från dag 1 

 Aktivt och nära samarbete med Arbetsförmedlingen är grundläggande för framgång 

 Kommunen behöver organisera arbetet med nyanlända för önskat resultat och vara medveten 

om vilka underliggande värderingar som styr val av organisation och ledarskap 

 Förvaltningsövergripande organisering kring frågorna är nödvändig – integration är allas 

ansvar 

 En långsiktig strategi kan vara en plan, en position, en process, och/eller strategi i praktiken 

på mikronivå – små beslut och handlingar i vardagen 

 Vänta inte på tydliga direktiv för hur arbetet ska planeras och genomföras – identifiera i 

stället det handlingsutrymme som finns och som vi upptäcker om och när vi rör oss framåt 

och utmanar gränserna 

 En sammanhållen kommunikation kan vara ett centralt ledningsverktyg i integrationsarbetet 

 Lyft och synliggör nej-rösterna – medborgardialog är nödvändig för en socialt hållbar 

samhällsutveckling. Politiken är central i kommunens roll som demokratiaktör 

 Ledarskapet är avgörande – både ledande politiker och tjänstepersoner behöver engagera sig, 

förstå sin roll och vara tydliga vägvisare 

 Kommunerna behöver arbeta med frågan om hur vi ska leva tillsammans i ett interkulturellt 

samhälle – vilket innebär mycket mer än enbart insatser som riktar sig mot nyanlända 
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Etablering på nya sätt – om kommunens roll i etableringen 

Kommunens roll i etableringen är viktig att lyfta fram, både utifrån den aktuella situationen med 
ett stort antal nyanlända, och på grund av hur implementeringen av etableringsreformen 
genomfördes. När staten underkände kommunernas tidigare arbete med introduktion av 
nyanlända, och själva tog över etableringsansvaret, gjorde många kommuner erfarenheten att de, 
ur Arbetsförmedlingens perspektiv, inte var viktiga eller önskade i etableringsarbetet. Det talas 
ibland fortfarande om att ”etableringen är Arbetsförmedlingens ansvar”, men i själva verket har 
kommunen också en huvudroll i etableringen. En grundläggande förutsättning för en 
framgångsrik etablering är ett starkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna, 
med flera aktörer. En följd av ansvarsförflyttningen från kommun till stat var också att många 
kommuner valde att organisera sin mottagning av nyanlända inom individ- och familjeomsorgen. 
Den organisatoriska tillhörigheten har betydelse för verksamhetens resultat. Vilka signaler det 
sänder vi om vi väljer att organisera mottagandet av nyanlända under ”stöd och omsorg” istället 
för under till exempel arbetsmarknads- eller näringslivs- och tillväxtfrågor? Hur ser vi på de 
nyanlända: är de nyanlända framtida försörjningsstödstagare eller skattebetalare? En belastning 
eller avlastning? 

Det första strategiska forumet behandlade, utifrån denna bakgrund, kommunens roll i 

etableringsuppdraget och samverkan/partnerskap mellan offentlig, privat och idéburen sektor. 

Helsingborg, Trelleborg, Vellinge och Åstorps kommuner delade med sig av sina erfarenheter. 

Bilden som framträdde i kommunernas presentationer var överlag en mycket aktiv kommunal roll 

med ett starkt arbetsmarknads/etableringsfokus från kommunernas sida – eller en önskan om att 

gå i den riktningen. Arbetsförmedlingen, Nätverket idéburen sektor och Näringslivsuppropet i 

Malmö medverkade också under dagen. Begreppen samverkan och partnerskap 

problematiserades – vad är det egentligen vi menar att vi ska göra tillsammans? Vad betyder 

samverkan, samarbete, samråd, synkronisering, samordning… och alla olika varianter av 

partnerskap? Vad är det vi ska göra, tror att vi gör och/eller faktiskt gör? Sammanfattningsvis är 

det viktigt med samsyn och att tydliggöra förväntningar och målsättningar när vi samverkar. 

 

Långsiktig strategi och organisation 

Om 2015 och 2016 i hög grad präglades av akuta insatser för att hantera det stora antal 
asylsökande som anlände till kommunerna, så fanns det hos kommunerna inför 2017 ett stort 
behov av att prata om långsiktiga strategier och organisationsfrågor. Strategiers förhållande till 
organisationsstruktur blir särskilt tydligt när integrationsfrågor ska hanteras i arbetsvardagen – alla 
verksamheter är berörda men organisationsstrukturer hindrar eller motverkar ofta gemensamt 
handlande utifrån en helhetssyn på behoven. Igenkänningsfaktorn bland kommunerna var här 
hög. Vad händer när våra kommunala stuprörspräglade organisationer möter en komplex och 
föränderlig verklighet som ställer krav på ett kommunalt sammanhållet och 
verksamhetsövergripande agerande? Var i organisationerna finns ansvaret för mottagning av 
nyanlända och varför? Hur blir integrationsperspektivet ett gemensamt ansvar? Hur sker styrning 
och uppföljning som främjar en socialt hållbar samhällsutveckling? 

Skånes kommuner arbetar på olika sätt och har kommit olika långt när det gäller långsiktigt 

hållbara arbetssätt och strategier för nyanländas etablering och integration. Forumet tog sin 

utgångspunkt i perspektiv på strategiområdet och lyfte fram strategi som plan, position och  
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process. Vi tänker oss kanske ofta att strategi som en långsiktig plan kommer först – och att vi 

sedan genomför enligt planen. I en föränderlig och komplex verklighet är strategi lika ofta att 

anta en position i olika skeenden – eller att utveckla strategin parallellt med skeendet. Strategi i 

praktiken, på mikronivå, är ett allt viktigare strategifokus, som också har en avgörande betydelse 

– det vill säga små handlingar och beslut i vardagen, vilket även inkluderar hur vi pratar om och 

ser på varandra och våra samverkanspartners. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL), Landskrona och Eslövs kommuner, samt projektet 

BOSS – Bred operativ och strategisk samverkan medverkade på forumet. SKL uppmärksammade 

sin Agenda för integration som beskriver den önskvärda utvecklingen på integrationsområdet 

med förslag till staten och utvecklingsområden för kommuner och landsting. SKL har även tagit 

fram en modell för uppföljning av det lokala integrationsarbetet ”Framgångsrik lokal integration” 

och användarguiden ”Nyckeltal för integration”, som ger kommuner konkreta verktyg i det 

strategiska arbetet. Landskronas presentation handlade om ekonomisk styrning, samordning och 

förutsättningar i Landskrona. Eslövs kommun berättade om arbetet med organisation och 

styrning mot social hållbarhet. Projektet BOSS delade erfarenheter kring strategisk samverkan 

genom deltagardemokratiska modeller. 

Forumet avslutades med ett dialogcafé på temat ”Innovativ integration” med utmaningen att se 

till att den egna kommunen blir bäst i Sverige på integration. Den följande redovisningen från 

cafébordens samtal rörde sig om att verka för ett nytt mindset i hela kommunen där nyanlända är 

en värdefull tillgång/kompetens överlag och i synnerhet vid rekryteringar. Man önskade en 

”hotline” till regeringen för direkt avhjälpande av systemfel, obligatoriska uppdragsutbildningar, 

många arbetsintegrerande sociala företag, att engagera förtroendevalda och medarbetare i 

kommunerna i arbetet utifrån ett CSR-tänk, omedelbara kompetensinventeringar med digitala 

matchningsverktyg ut mot arbetsmarknaden, medskapande innovativa upphandlingar, mer 

undervisning på modersmål för både barn och vuxna, individen i fokus med vägledning ”hela 

vägen” och motivationsarbete med en incitamentstrappa som premierar framsteg, och de 

nyanlända som medskapare i hela etableringsprocessen, med mera. 

Ett medskick från dagen var att våga, att utmana gränser och vara kreativa, och framför allt att 

inte förlita sig på eller invänta att få klara direktiv för hur arbetet ska planeras och genomföras, 

utan istället identifiera det handlingsutrymme som finns och som vi upptäcker om och när vi rör 

oss framåt och utmanar gränserna. Övrigt att fundera vidare på är hur vi på lokal och regional 

nivå arbetar med de utvecklingsområden som SKL har identifierat i sin agenda för integration. 

 

Kommunikation 

Det strategiska forumet om kommunikation blev en mötesplats för kommunikatörer och 
integrationssamordnare i Skåne. Innehållet under dagen rörde sig från medborgardialog i 
komplexa samhällsfrågor, till kommunikation och information, både på en teoretisk och konkret, 
praktisk nivå. En sammanhållen kommunikation kan vara ett centralt ledningsverktyg i arbetet 
med nyanländas etablering och integration. Även här krävs ett gränsöverskridande arbete i den 
kommunala organisationen – att alla medarbetare har/tar både ett integrationsansvar och ett 
kommunikationsansvar. Kommunens högsta ledning – politiker såväl som tjänstepersoner – har  

 

 

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5392.pdf?issuusl=ignore
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en avgörande roll som vägvisare med tydliga visioner och inriktningar, samt behöver ha förmåga 
att skapa engagemang och förståelse bland medarbetare.  

Lunds kommun berättade om erfarenheter av att möta allmänheten inför etablering av boende 

för nyanlända. Trelleborgs kommun höll i ett samtal om inkluderande kommunikation med 

utgångspunkt i enkätsvar från deltagare på forumet angående de egna kommunernas 

kommunikation via sina hemsidor. Hur skapar vi en inkluderande kommunikation utan att 

befästa ett ”vi och dem”? Länsstyrelsen informerade om kommunikationssatsningen ”Skåne 

tillsammans”, ett initiativ från RÖK – Regional överenskommelse för att underlätta asylsökandes 

och nyanländas etablering. ”Skåne tillsammans” vill bidra till att sprida information och kunskap 

om de insatser som görs för att främja nyanländas etablering och integration i Skåne. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) medverkade på temat ”Medborgardialog i komplexa 

samhällsfrågor”. "Lyft och synliggör nej-rösterna" var ett av råden, och SKL gav en mycket 

tänkvärd överblick över samhällsutvecklingen ur ett demokratiperspektiv, och talade för vikten av 

att ta kommunernas roll som demokratiaktör på stort allvar när det gäller komplexa 

samhällsfrågor, såsom nyanländas etablering och integration/inkludering. SKL har i uppdrag att 

stödja kommunernas och landstingens utveckling av medborgardialog och medskapande som en 

del i styrning och verksamhetsutveckling för ett demokratiskt och socialt hållbart samhälle. I ett 

socialt hållbart, demokratiskt samhälle är tillit grunden. Alla undersökningar som rör Sverige visar 

att tilliten i det svenska samhället sakta men säkert urholkas, om än från en hög nivå. Ofta är 

tillitsbristen ömsesidig – det vill säga inte bara invånare i förhållande till offentliga aktörer utan 

även från det offentliga gentemot invånare. Om integration är vår största demokratiska fråga så 

behöver vi förstå hur vi som offentlig aktör ska hantera spänningsfält i samhället. Ett sätt är 

genom att lyfta och synliggöra nejrösterna – och våga skapa konfrontationer mellan ja- och 

nejröster – och faktiskt stå ut med att vara i dessa konflikter. Vi kan inte kommunicera bort 

motstånd! Vi måste börja lyssna och föra dialog. Det viktiga arbetet med medborgardialog, i den 

mån det sker idag, genomförs alltför ofta av tjänstepersoner – men bör ske på demokratisidan, 

det vill säga av de politiskt förtroendevalda.  

SKL erbjuder utbildning för samtals- och processledare specifikt riktat mot medborgardialog för 

integration och inkludering. Vägledning kan också fås genom SKLs publikationer 

”Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor”, ”10 steg för dialog vid konflikter” 

och ”Medskapande dialog för romsk inkludering”.  

 

Öppna forum  

De öppna strategiska forum, dit deltagarna fick komma med önskemål om ämnen för strategiska 
samtal har innehållit en bredd av teman, som till exempel ”Ändrade ersättningsnivåer för 
ensamkommande barn”, ”Arbetsmarknadsfrågor, etablering och kommunens roll”, ”Bostäder 
och konsekvenser av tillfälliga lösningar”, ”Social integration” och ”Att som tjänsteperson verka i 
spänningsfältet mellan lagar/förordningar och politisk (o)vilja”.  
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Synsätt, värderingar och ledarskap avgör 

Samtliga teman och samtal har haft återkommande gemensamma nämnare; hur avgörande synsätt 
och grundläggande värderingar är i arbetet med nyanländas etablering och integration – och 
vikten av ledarskap som tydligt visar vägen. Värderingar och synsätt styr hur vi organiserar, agerar 
och kommunicerar – vilket i sin tur leder till verksamhetens resultat. Arbete med 
integrationsfrågor och nyanländas etablering handlar i mångt och mycket om organisation, 
värderingar och ledarskap. Undersökningar av resultaten i etableringsuppdraget visar att det 
spelar stor roll hur kommunerna agerar, och därför är kommunpolitiken och det lokala 
ledarskapet av avgörande vikt i strategiskt integrationsarbete – kommunen har en huvudroll i 
etableringsuppdraget och behöver agera därefter. 

 

Fortsatt arbete 

November månads strategiska forum kommer att ha temat ”Ledarskap och organisatoriska 
mellanrum i ett strategiskt integrationsarbete” och handla om utifrån vilka föreställningar vi 
organiserar oss strategiskt kring nyanlända. Ett särskilt fokus blir på de organisatoriska 
mellanrummen och hur vi kan agera i gränslanden mellan stuprören i den egna organisationen 
eller mellan den egna organisationen och andra organisationer.  

Inför 2018 finns önskemål om fler strategiska forum och planering för sådana pågår. Det finns en 

vilja att nå fler chefspersoner i fler kommunala verksamheter för att skapa en utökad dialog kring 

strategiskt viktiga teman. Ett centralt tema är fortsatt fördjupning om organisationsfrågor och 

ledarskap med koppling till nyanländas etablering och frågan om hur vi ska leva (fredligt) 

tillsammans i ett socialt hållbart, interkulturellt samhälle. Ytterligare temaförslag som har nämnts 

är kommunens roll som arbetsgivare, näringslivs- och arbetslivsfrågor överlag, samt förståelse för 

klan- respektive statorienterade kulturer i ett strategiskt integrationsarbete. SKLs agenda för 

integration innehåller därtill flera utvecklingsområden för kommuner och regioner att arbeta 

vidare med, inom områdena mottagande och bosättning, etablering på arbetsmarknaden, 

integration i samhället, barn och unga, samt hälsa.  

Det behövs fler arenor där aktörer från olika sektorer samlas och arbetar tillsammans för att 

hantera Skånes samhällsutmaningar på integrationsområdet. En genomgående önskan på de 

strategiska forumen har varit en större delaktighet av målgrupper och invånare i samtal och 

utformning av insatser. Utifrån dessa önskemål diskuteras ett förslag om att inrätta ett regionalt 

innovationslabb som öppnar upp för en bredare delaktighet kring frågor som berör segregation, 

integration, nyanländas etablering, med mera. Innovation lyfts allt oftare fram som en lösning för 

att möta komplexa samhällsutmaningar utifrån ett helhetsperspektiv, att arbeta med 

strukturförändring och att öka förmågan att agera ur ett användar- och medborgarperspektiv. Ett 

tydligt utvecklingsområde för de strategiska forumen för nyanländas etablering och integration i 

Skåne är därför att hitta former för fler rösters delaktighet i de strategiska samtalen. 

 

Jenny Strand, Kommunförbundet Skåne 

Tobias Schölin, Region Skåne 


