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Frågor: Alla frågor 



Fråga 1 

Hur nöjd är du med Programupplägget? 

 Antal Procent 

1 Inte alls nöjd 0 0% 

2 0 0% 

3 6 13% 

4 23 49% 

5 Mycket nöjd 18 38% 

Total 47 100% 

Kommentarer (7) 

 Bra att ni lyckades väva in olika delar och aktörer samtidigt som det fanns en tydlig linje och utan att det blev 

spretigt 

 Bra 

 Förmiddagen var tyvärr repetition av vad som rekommenderades att läsa in före seminariet. Hade kunnat 

läggas på ett kortare pass för att viga resten av dagen till diskussion och mer exempel från verkligheten. 

 Bra blandning av föreläsare 

 Genomgång av det allmänna (t.ex. allmänna råd) var lite för lång då vi redan skulle vara inlästa på detta. Men 

eftermiddagen och frågorna var bra. 

 Hade gärna sett lite fallstudier så det är lättare att likrikta tillsynen 

 Onödigt mkt tid lades på genomgång av FoHM´s vägledning som vi alla skulle ha läst innan, utan att den 

utvecklades ellr förklarades ytterligare än det vi redan hade läst innantill. 

Fråga 2 

Hur nöjd är du med Folkhälsomyndighetens presentation? 

 Antal Procent 

1 Inte alls nöjd 0 0% 

2 4 9% 

3 12 26% 

4 22 47% 

5 Mycket nöjd 9 19% 

Total 47 100% 



 

Kommentarer (12) 

 Det var bra att få ställa frågor men det tillförde inte så mycket nytt.  

 Jag hade önskat att det inte var så grundläggande och kanske öppnade upp för mer diskussion kring aktuella 

frågeställningar. 

 Det var inte så mycket nytt men bra att lyssna på genomgången ändå.  

 De delar som tog upp olika effekter av ex mögel eller dålig ventilation uppfattade jag som onödiga, de blir lätt 

upprepningar.  

 Inte mycket nytt. 

 Ganska mycket direkt upprepning av vad som står i vägledningen. skulle vila ha mer tankar bakom och hur vi 

ska göra bedömningar. 

 Jag tyckte att det lades alldeles för mycket tid där. Det som de mestadels gick igenom var ju det som vi själva 

kan läsa oss till. Och skulle så göra inför dagen.  

 Det var lite för basic, var många år sedan det blev folkhälsomyndigheten. Behöver inte ta grundläggande info 

varje gång de är med. 

 lite för basic, kunde varit mer sammanställning av deras vanligaste inkommande frågor kring asylboende samt 

diskussion kring det  

 Bra genomgång, men de sa inget som inte står på deras hemsida 

 Onödigt långsam med känt innehåll. Hade kunnat kortas alt utvecklas/fördjupas på den tiden. 

 Det var väldigt basic och var enligt min mening tagit direkt ur allmänna råden/föreskrifterna. Hade gett mer 

om vi diskuterade  bedömningar i olika fall och fick exempel på olika ärenden och hur vi ska hantera dem. Vi gör 

ju redan tillsyn och har koll på lagstiftningen men det kan vara tolkningar av föreskrifterna/allm råden som kan 

vara kniviga ibland. 

Fråga 3 

Hur nöjd är du med Migrationsverkets presentation? 

 Antal Procent 

1 Inte alls nöjd 0 0% 

2 4 9% 

3 12 26% 

4 24 51% 

5 Mycket nöjd 7 15% 

Total 47 100% 

Kommentarer (15) 

 Uppskattade ärligheten och öppenheten 

 Upplevde att de tillsynsansvariga på Migrationsverket försökte skjuta ifrån sig ansvar och hur lite kontroll de 

verkligen gör i fält. Medan en av de andra erkände att det är så. 

 det var informativt, men presentationstekniken kunde varit bättre 



 Då ett stort problem verkar vara kommunikationen mellan Migrationsverket och kommunerna tycker jag att 

det var mycket intressant att höra dom berätta om sitt arbete. Jag tycker dock att det fanns många frågor som 

hade behövts diskuteras ytterligare med deltagarna. 

 Intressant att höra hur det jobbar.  

 Bra innehåll. Dock lite för lite info om hur det ser ut på boendena som de har. Lite om egna erfarenheter som 

kunde vara nyttiga att se. Även att få se deras upphandlingar under presentationen hade givit lite mer 

diskussionsmöjligheter 

 Mer tid kunde lagts på information som handlade om besiktning och vilka krav verket ställer på lokaler mm 

 Mer exempel från verkligheten. 

 Bra att veta vilken deras roll är. 

 Det var lite rörigt att ni använde förkortningar i tal, det är nya begrepp för oss... 

 Lite röriga framträdanden och för lite tid till det sista föredraget som var det intressantaste för oss. 

 Lite otydligt, men bra. Saknade dock konkreta svar, var en del undvikande.. 

 Hade behövt mer information om verkliga fall, vilka problem som oftast uppstår mellan myndigheter, ute på 

boende m.m.. Hur vi kan jobba för att problem inte ska uppstå? 

 Bra att få höra hur det ser ut från deras sida 

 Delen om upphandlingen lite konstig och otydlig, kändes inte riktad till oss åhörare som målgrupp. I övrigt bra, 

men hade önskat mer konkreta svar på hur migrationsverket jobbar med egenkontroll i de frågor vi tillsynar 

och hur vi ska jobba gentemot dem, kontaktvägar etc. 

Fråga 4 

Hur nöjd är du med Almega Asylboendeföretagens presentation? 

 Antal Procent 

1 Inte alls nöjd 0 0% 

2 0 0% 

3 2 4% 

4 19 41% 

5 Mycket nöjd 25 54% 

Total 46 100% 

Kommentarer (12) 

 Bra, det enda man kan ha synpunkt på var att det var kopplat till dennes boenden, samtidigt bra med konkret 

information utifrån det perspektivet, skulle dock uppskattat om det getts något förtydligande om det finns 

någon form av styrning inom Almega inom detta område som dragit till sig många olika mer eller mindre 

nogsamma aktörer.  

 Mycket intressant och skickligt framställt 

 Mycket intressant att höra erfarenheterna från någon som har hand om ett flertal boenden och vilka problem 

som kan finnas. 

 Klart det bästa/berörande för dagen. Få höra verkligeheten är mycket bra 

 Bra och enkelt att förstå. Bra upplägg.  



 Bra att höra från verkligheten och från "den andra sidan"! 

 Bra! 

 Bra att se det ur verksamhetsutövarens synvinkel. 

 Mycket intressant att få en bild av hur det fungerar ute på boendena. 

 Intressant med att få den praktiska erfarenheten från denna sida presenterad. 

 väldigt bra. Vi behöver infomation om kulturella skillnader, olika behov. Hur vi ska planera tillsynen, för att inte 

oroa de boende men ändå få ut så mycket som möjligt av det.  

 Mkt intressant, gav både konkret förståelse och sammanhang/bakgrund till den. 

Fråga 5 

Hur nöjd är du med hälsoskyddsinspektörernas presentation? 

 Antal Procent 

1 Inte alls nöjd 0 0% 

2 1 2% 

3 9 19% 

4 22 47% 

5 Mycket nöjd 15 32% 

Total 47 100% 

Kommentarer (10) 

 Bra, framför allt att fokus på att hjälpa verksamheterna/boendena, en stor del i uppdraget är ju faktiskt att 

stödja och verka för utveckling/förbättring inom området och det gör man kanske inte alltid bäst genom att 

skriva skarpa tillsynsprotokoll 

 Jag tyckte det var lite väl mycket fokus på problemen som inspektörerna stöter på och inte så mycket tips till 

kommunerna kring hur man kan arbeta med tillsynen. 

 Lite oklart och inte så tydligt om vad de hade gjort  

 Inspirerande! 

 Bra! 

 Bra och intressant presentation men hade varit intressant att höra mer om hur de lagt upp tillsynen. 

 Praktisk erfarenhet belyst vilket är mycket bra. 

 Mycket bra! Alltid bra att ta del av andra inspektörers erfarenheter.  

 Intressant att få se hur man jobbar med asylboenden praktiskt 

 Inget nytt. Peter Larsson från Eksjö ett bättre alternativ till "kommunerfarenhet". 



Fråga 6 

Hur nöjd är du med den avslutande diskussionen? 

 Antal Procent 

1 Inte alls nöjd 1 2% 

2 1 2% 

3 10 22% 

4 21 47% 

5 Mycket nöjd 12 27% 

Total 45 100% 

 

Kommentarer (9) 

 Bra, om än kanske något kort, dialog fanns och frågor ställdes ju dock ändå under dagen vilket var givande och 

gör det hela konkret 

 Det hade behövts mycket mer tid till detta och i ett tidigare skede än i slutet när många börjar röra sig hemåt. 

Det hade behövts att någon ledde den här diskussionen och tog upp dom frågetecken som uppstått under 

dagen. 

 sammantaget med disskusionerna under hela dagen 

 Lite ostrukturerad 

 Mer tid och utrymme för diskussion, fler exempel från verkligheten var önskvärt. 

 Var inte med, pga tågavgång 

 Då det var många frågor under tiden blev det lite krystat. Bättre att låta frågorna komma när de kommer men 

det krävs ju alltid ett uppsamlingsheat på slutet. Så... helt ok 

 Synd vi inte hann de inskickade frågorna! 

 Lite kort om tid, bra dock att frågor/diskussion kunde hanteras kontinuerligt. 



Fråga 7 

Konferensen gav mig ny kunskap 

 Antal Procent 

1 Stämmer 

inte alls 

0 0% 

2 1 2% 

3 9 19% 

4 14 30% 

5 Stämmer 

mycket bra 

23 49% 

Total 47 100% 

Kommentarer (4) 

 Absolut, framför allt att det iaf bland de som närvarade finns någon form av samsyn och gemensam 

"kunskapsbas" i sammanhanget vilket jag absolut ser som en framgångsfaktor, myndigheterna måste 

säkerställa en gemensam nivå, detta var ett steg i rätt riktning 

 Jag lärde mig mycket nytt även om förmiddagen innehöll mycket repetitioner. 

 Från migrationsverket. 

 Inte särskillt mycket nytt från Folkhälsomyndigheten. 

Fråga 8 

Konferensen gav mig nya kontakter 

 Antal Procent 

1 Stämmer 

inte alls 

3 6% 

2 9 19% 

3 14 30% 

4 16 34% 

5 Stämmer 

mycket bra 

5 11% 

Total 47 100% 

Kommentarer (2) 

 Fick klart för mig hur MIG arbetar med lokaler och indelning samt då ärligt om utmaningar 

 Hade varit trevligt med en gemensam lunch (även om var och en bekostade den själv) 



Fråga 9 

Konferensen gav mig möjlighet att utbyta erfarenheter 

 Antal Procent 

1 Stämmer 

inte alls 

0 0% 

2 2 4% 

3 14 30% 

4 17 36% 

5 Stämmer 

mycket bra 

14 30% 

Total 47 100% 

Kommentarer (1) 

 Kunde varit ett moment med uppbrott för dialog i mindre grupper samtidigt var det kanske i detta läge 

viktigast att det från scenen sändes ett budskap (vilket man inte ska vara rädd för och som i detta fall var 

mycket nyttigt) och att det var öppet att ställa frågor 

Fråga 10 

Vad är du särskilt nöjd med? 

Svarsvärden (20) 

 Spontant vetskapen om att detta genomfördes och genomförs i landet, viktigt som sagt med samsyn mellan 

myndighetsutövande och olika aktörer utan att för den delen bli svävande och ansvarsbollande fram och 

tillbaka, bra med konkret approach på det hela, det är i vardagen vi kan göra skillnad och nytta och det kändes 

det som att med detta i ryggen bör de flesta ha bättre möjligheter/trygghet i sitt 

utövande/tolkningar/rådgivning  

 Att både Folkhälsomyndigheten, Migrationsverket och ett företag som driver boende var där. 

 Intressant och viktigt att få höra från Migrationsverket och en som driver asylboenden. Intressant att få höra 

om dom problem som finns som vi behöver hitta lösningar på. 

 det är asylboendets presentation, att få höra hur det är i verkligheten 

 Intressant innehåll.  

 Mötet med migrationsverket och företaget som har ett boende 

 Att få höra hur migrationsverket arbetar.  

 Möjlighetena att få svar på frågor och nya infallsvinklar med  bredden på de medverkande 

 Upplägget av dagen! 

 Träffa kollegor i andra kommuner. 

 Att träffa kollegor som arbetar med samma saker. 

 Bra mix med föreläsare från olika instanser. 

 Intressant att få veta hur det kan se ut på boenden och att handhavande av toalett inte är självklart, fottvätt 

frekvent förekommande m m. Vi vet för lite. 



 Att "de" är ute på turné och att det finns flera möjligheter att komma och lyssna. 

 Praktisk info från Almega och Malmö, verklighetsanknytning 

 Dagen som helhet var verkligen jättebra!!! 

 Nöjd med all presentation, men särskilt intressant för min del var presentationen från Migrationsverket då 

deras arbetssätt och rutiner är nya för mig. Önskar därför att Lars Carlstedt hade fått mer tid för sin 

presentation.    

 Att vi fick en förståelse i hur migrationsverket jobbar samt hur det är på boendena ifrån Almegas presentation. 

 Frågor och svar 

 Folkhälsomyndigheten konkreta svar. 

Fråga 11 

Vad anser du kan förbättras? 

Svarsvärden (14) 

 Faktiskt svårt att komma på rent konkret, kanske att detta område är en del i verksamhetens mångfacetterade 

verklighet som sträcker sig från mottagande, chef/ledarskap, medarbetarskap, säkerhetsarbete mm mao att 

detta är en del i en helhet, om än viktig   

 Det hade varit bra med lite mer utrymme för frågor och diskussioner i samband med presentationerna. Det var 

ganska långa dragningar i början av dagen. Det hade varit bra med lite mer aktivitet/diskussion/interaktion 

genom dagen att bryta av med.  

 Ha i åtanke vilka som seminariet riktar sig till. I det här fallet tror jag inte det grundläggande kring ventilation 

och fukt och mögel behövdes. Som Folkhälsomyndigheten uttryckte sig flera gånger "Det gamla vanliga". 

 Det hade varit bra om konferensen hade ägt rum för några månader sedan. Sen tycker jag att det är mycket 

bättre att få ut PP-presentationerna innan föreläsningarna så man kan anteckna på dem, det blir rörigt med 

egna anteckningar och att man ska trycka ut presentationerna efteråt.  

 Lite mer om erfarenheter vid tillsyn som kan hjälpa en inspektör att få tips och ideer.  

 Fler exempel från verkligheten, mer samarbete mellan myndigheterna, tex överlämnande av listor på 

planerade/befintliga boenden.   

 Hur vi samverkar och hur vi tar reda på vilka boenden som finns i respektive kommun 

 Bättre tidsplanering. 

 Hålla flera träffar i landet, långt med 6 timmar på tåget. 

 Sammarbetet! 

 Fallstudier och exempel som man kan diskutera hade varit bra att ha med. Även fast man vet vilka regler som 

gäller är det hela tiden en bedömning från fall till fall. 

 Lokalen inte särskilt bra. Saknade tillgång till dricksvatten (fick dock på hemvägen veta att kollegor hittat runt 

hörnet i korridoren), saknade anteckningsmaterial - jag hade dock med själv men det hade inte alla, brukar 

finnas i konferenslokaler. 

 Synd att vi inte kunde äta gemensam lunch. Det hade gett möjligheter till fler kontakter och samtal. 

 Migrationsverket hade svårt att svara på konkreta frågor tyvärr. 



Fråga 12.1 Vad tyckte du om konferensanläggningen? 

Lokaler 

 Antal Procent 

Inte alls bra 0 0% 

Mindre bra 6 13% 

Ganska bra 12 26% 

Bra 19 40% 

Mycket bra 10 21% 

Total 47 100% 

Fråga 12.2 Vad tyckte du om konferensanläggningen? 

Förtäring 

 Antal Procent 

Inte alls bra 1 2% 

Mindre bra 3 6% 

Ganska bra 13 28% 

Bra 17 36% 

Mycket bra 13 28% 

Total 47 100% 

Fråga 12.3 Vad tyckte du om konferensanläggningen? 

Service 

 Antal Procent 

Inte alls bra 0 0% 

Mindre bra 2 4% 

Ganska bra 9 19% 

Bra 21 45% 

Mycket bra 15 32% 

Total 47 100% 



Fråga 12.4 Vad tyckte du om konferensanläggningen? 

Tillgänglighetsanpassning 

 Antal Procent 

Inte alls bra 0 0% 

Mindre bra 0 0% 

Ganska bra 10 23% 

Bra 21 49% 

Mycket bra 12 28% 

Total 43 100% 

Fråga 12.5 Vad tyckte du om konferensanläggningen? 

Helhetsintrycket av anläggningen 

 Antal Procent 

Inte alls bra 0 0% 

Mindre bra 2 4% 

Ganska bra 10 22% 

Bra 22 48% 

Mycket bra 12 26% 

Total 46 100% 

Kommentarer (9) 

 Hade varit bra med bord så man lättare hade kunnat skriva anteckningar. 

 Något kyligt i lokalen. Vissa stolar var placerade bakom stolpar så det inte gick att se. Annars bra. 

 Lokalen saknar bord till stolarna och några stolar var placerade bakom stolpe = skymd sikt. 

 Det får hellre kosta lite och att lunchen är fixad i förväg än att vi ska behöva gå ut och hitta mat själv.  

 Väldigt obekväma stolar. 

 Drog kallt, dåligt att inte lunch ingick, stressigt hinna. 

 Saknar gemensam lunch 

 Saknade underlag till att föra anteckningar på 

 Se förra frågan.  Förtäring ren tur - eftersom vi lunchade på egen hand.  



Fråga 13 

Övriga synpunkter? 

Svarsvärden (4) 

 Det var en mycket givande dag. 

 Se redan lämnade synpunkter. Tycker dock att det var synd att Kronoberg/Blekinge ej kunde ha en egen träff. 

 Jag tycker att det är synd att man inte får reda på innan att konferensen kommer att spelas in och att det 

kommer att finnas möjlighet att se den senare. För mig hade det varit perfekt. 

 Bra initiativ att ha konferensen i skåne 

Fråga 14 

Mitt helhetsintryck av konferensen 

 Antal Procent 

1 Inte alls bra 0 0% 

2 0 0% 

3 4 9% 

4 27 59% 

5 Mycket bra 15 33% 

Total 46 100% 

Kommentarer (1) 

 Gav utrymme till bra egna samsynsdiskussioner både internt på kontoret och delvis med kollegor från samma 

region. 

Fråga 15 

Tack för din medverkan!  Du har nu svarat på hela enkäten och dina svar är sparade. 
 


