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Att beskriva utmaningar, möjligheter och reflektioner 
kring etableringen av nyanlända och integration i Skåne

• Nulägesbeskrivning

• Goda exempel på hur kommuner kan arbeta

• Råd och rekommendationer till Skånes kommuner

Uppdrag från beredningen för 
Lärande, arbetsliv och integration



✓ Alla som kan ska arbeta och bidra till Skånes välfärd

✓ Vi vill ta tillvara på den potential som finns hos de nyanlända

✓ Nyanlända behöver rustas för att möta kraven på arbetsmarknaden

✓ Arbetsgivares krav och trösklar måste anpassas så att potentialen kan 
tas tillvara

✓ Arbetskraftsdeltagandet, framför allt bland kvinnor, behöver öka 
betydligt 

I enlighet med den regionala utvecklingsstrategin för Skåne ”Det öppna 

Skåne 2030”, ser vi mångfald som en styrka och tillväxtfaktor. En stor del av 

arbetet med nyanländas etablering och integration är därmed ett ömsesidigt 

anpassnings- och värderingsarbete; vi som redan fanns här behöver öppna 

upp och undanröja hinder för nyanländas etablering och integration – och de 

som kommer hit anpassa sig så att de blir en del av Skånes tillväxt. 

Utgångspunkter för rapporten



Om etableringsuppdraget

Mottagande och etablering i Sverige och Skåne

Bosättning

Mottagandeutredningen

Kommunförbundet Skånes arbete

Regional samverkan

Nulägesbeskrivning



• Strategi och organisation

• Framgångsfaktorer och utmaningar

• Intern och extern samverkan

• Best practice

• Kommunens roll i etableringsuppdraget

• Synen på de nyanlända

• Ledarskapets roll - förtroendevalda och 
tjänstepersoner

Enkät – alla kommuner har svarat





”Jag hade önskat en större närhet mellan integrationsenheten 

och ledningen, politiken. Då integrationssamordnaren sitter långt 

ned i organisationen och därmed långt från beslutsfattarna är 

vägen till förändring lång. I dagsläget drivs arbetet framåt med 

hjälp av eldsjälar, vilket på flera sätt är motiverande men det 

medför även att arbetet är beroende av specifika personer på 

nyckelpositioner. När en person byts ut finns risk för att en hel 

enhet slutar arbeta med integrationsfrågor”

Organisation



”Samarbetet med civilsamhället, Migrationsverket, Länsstyrelsen 

och kommunförbundet fungerar bra. Arbetsförmedlingen trög och 

långsam. Region Skåne inte alls”

”Samverkan har försvårats då lokalkontoren försvunnit”

”Arbetsförmedlingen är hårt pressad. Svårt att få hållbara 

samarbeten eftersom de omorganiseras”

Samverkan



De största utmaningarna

Tveklöst bostäder… 
Inflyttning av anhöriga, 
trångboddhet och köpta 

kontrakt ger osäkra 
bostadssituationer för 

barnen



Den största utmaningen är att få in 

nyanlända i arbete snabbare och då särskilt 
kvinnorna. Vi har liksom i hela riket ett stort gap 

mellan män och kvinnor som är i arbete efter 
avslutad etablering. 

Vi har också en utmaning i att många inte kan lära 
sig svenska på de två år som är etableringsfasen.



1. Långsiktighet i arbetet   
2. Tydlighet i uppdraget
3. Visa förtroende för och lyssna till dem som arbetar med de nyanlända 
4. Bygg fler bostäder i kommunerna
5. Prioritera arbetet med nyanländas etablering 
6. Se de nyanlända som en tillgång för kommunen 

”Håll ut och håll i. Behåll samordnartjänsterna och se till att 

de arbetsmetoder som utvecklas får bärighet även för andra 

målgrupper. Tryck på att nyanlända är en resurs och en 

nödvändighet för vår kompetensförsörjning i kommunerna!” 

Vad vill du ge för råd till de högst 
ansvariga i kommunen?



Framgångsfaktorer

”Malmö stad kommer under 2017–2018 att anställa ca 800 

extratjänster vilka främst går till personer i etableringen. Som 

en del i denna process så bedriver vi olika projekt där 

extratjänst kombineras med språkundervisning och 

yrkesutbildning. Ett exempel på detta är programmet 

Förskoletalanger. Syftet med denna typ av program är bl.a. att 

synliggöra hur extratjänster kan bidra till den långsiktiga 

kompetensförsörjningen och därmed minska bristyrkena.”



Kommunens roll i nyanländas etablering

”Vi är med från början och angelägna om att det är en 

nödvändighet att ta fram processer och strategier 

gemensamt för att individer ska etablera sig så fort som 

möjligt och på ett så bra sätt som möjligt. Ur ett 

kommunekonomiskt perspektiv är det avgörande att vara 

med från början eftersom vi med gemensamma krafter 

kan stötta individer att komma ut i arbete och studier så 

fort som möjligt”.



Kommunens roll i nyanländas etablering

”Vi avvaktar den tvååriga etableringstiden”

”Mycket passiv som jag skrivit tidigare. Här måste vi bli bättre 

och behöver goda exempel och resultat för att få gehör för ett 

ändrat arbetssätt i vår kommun”



Synen på de nyanlända

”Våra nyanlända är resurser och en tillgång som ger många 

samhällsvinster”

”Min uppfattning är ett kommunen på många sätt uppfattar 

nyanlända som en belastning och kostnad”

”Jag upplever att målgruppen har setts som en belastning, 

speciellt utifrån styrande politiken”

”Kommunens inställning är: Tillgång och möjlighet!” 



Ledarskapet

”Ett tydligt politiskt ledarskap då kommunstyrelsen har bildat ett 

utskott för just verksamhetens frågor inom området arbete och 

integration”

”Att våra politiker är väl insatta i denna fråga och är välvilligt 

inställda till att våra nyanlända kommer till vår kommun är 

mycket viktigt. Har vi ledare i vår organisation som inte vill 

främja integrationen så jobbar vi i ett stort motstånd istället för 

att se att dessa personer kan bli en tillgång”



• Trelleborgsmodellen

• Näringslivsuppropet i Vellinge

• Åre kommuns arbete

• Lärdomar från projektet BOSS – Bred Operativ och Strategisk 

Samverkan

• Lärdomar från strategiska forum för nyanländas etablering och 

integration i Skåne

Goda exempel och lärdomar



Kommunförbundet Skåne och Region 

Skåne tillsammans

Målgrupp: kommunala chefer, strateger

Strategiskt forum för nyanländas 
etablering och integration



2017 & 2018
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Värderingar och integration

Det som vi i den svenska kontexten uppfattar som 
normalt, är i själva verket väldigt extremt i 

jämförelse med de flesta andra. 

En viktig aspekt är att många av de människor 
som kommer till Sverige inte har några, eller 
dåliga, erfarenheter av en stat. Att förstå hur 

klanbaserade samhällen fungerar är en 
nödvändighet för ett effektivt integrationsarbete. 



Kommunens roll

Kompetensförsörjning och breddad rekrytering 

Bred samverkan

Råd och rekommendationer till 
Skånes kommuner



Rekommendation:

Att kommunledningen tydliggör sin roll, riktning och 
möjligheter med målsättningen att nå framgång för 
asylsökandes och nyanländas etablering på arbetsmarknaden 
och i samhället, likväl som i förhållande till det bredare 
arbetet med integrationsfrågor.

Kommunens roll



✓ Tydliga ställningstaganden från kommunledningarna 
skapar bättre förutsättningar för en mer framgångsrik 
integration och etablering av nyanlända

✓ Kommunen är en central rollinnehavare i frågorna

✓ Det finns starka incitament att agera proaktivt från dag ett i 
(asylsökandes och) nyanländas etablering

✓ Möjlighetsperspektivet möjliggör – ord och begrepp 
påverkar

Kommunens roll:



Rekommendation:

Att kommuner tar fram handlingsplaner för breddad 
rekrytering samt kombinationer av utbildning och arbete i 
syfte att stärka den strategiska kompetensförsörjningen och 
främja nyanländas etablering

Kompetensförsörjning och 
breddad rekrytering



✓ Möjlighetsperspektivet i förhållande till arbetskrafts- och 
kompetensförsörjning

✓ Bredda rekryteringen och använd anställningsstöden 
strategiskt för att stärka kompetensförsörjningen

✓ Särskilt fokus på utomeuropeiskt födda kvinnor

✓ Värderingsarbete för att stärka utomeuropeiskt födda 
kvinnors (och mäns) möjligheter att delta i arbetslivet 

Kompetensförsörjning och 
breddad rekrytering:



En fjärdedel av de utrikes födda kvinnorna i åldrarna 
20–64 år står idag utanför arbetskraften

Om utrikes födda kvinnor skulle jobba i samma 
utsträckning som inrikes födda kvinnor…

➢ BNP-nivån 1,5 procent högre

➢ arbetslösheten 1 procentenhet lägre

➢ de offentliga finanserna stärks med cirka 37 
miljarder kronor

Den stora potentialen på 
arbetsmarknaden









Rekommendation:

Att kommunledningen avseende asylsökande, nyanlända och 
integrationsfrågor fastställer organisationsstrukturer och 
processer för förvaltningsövergripande samverkan, 
samverkan med externa aktörer, samt samverkan såväl 
horisontellt som vertikalt.

Bred samverkan



Mottagandesystemet

Källa: Länsstyrelsen Västra Götaland



Källa: Förnyelselabbet/SKL



✓ Förvaltningsövergripande samverkan i kommunen 

✓ Sektorsövergripande samverkan

✓ Horisontell och vertikal samverkan

Bred samverkan:



Integrationsbloggen

www.kfsk.se/integration



www.kfsk.se


