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Kommunförbundet Skåne vill till följd av den rådande situationen gällande det
stora antalet asylsökande i regionen tydliggöra bredden av de insatser vi erbjuder
kommunerna. Informationen gäller det arbete som berör mottagandet och etableringen
av asylsökande, ensamkommande barn och nyanlända.
Vi avser därför att fyra gånger under 2016 presentera en sammanställning av det vi
erbjuder varav den här informationsskriften är den första.
Mer information finns också på www.kfsk.se/integrationsinfo
Kent Mårtensson (S)
Ordförande
Kommunförbundet Skåne

Enheten för kommunövergripande frågor

Vid mötet i Skånskt ledningsforum 25 januari kommer
frågan om migrationen att vara central vid de gemensamma
diskussionerna när Kommunförbundet Skånes presidium
träffar motsvarigheten i Region Skåne samt högsta
ledningen i Länsstyrelsen Skåne.

frågor i kommunerna. Vi planerar också att erbjuda en
seminarieserie speciellt inriktad på strategiska migrationsoch integrationsfrågor för att förbereda kommunerna på
vilka utmaningar som kommer att vara realiteter om ett
antal år.

Kommunförbundet Skånes ordförande bjuder in
kommunernas kommunstyrelseordförande till KSOforum 19 februari för att möjliggöra samtal mellan
de främsta kommunföreträdarna om migrationen.
Kommunledningskonferensen 18 mars kommer att
innehålla programpunkter som belyser den aktuella
situationen och som möjliggör diskussion bland deltagarna.

Flera av talarna vid Välfärdskonferensen 4-5 februari
fokuserar på olika aspekter av dagens och morgondagens
svenska samhälle utifrån migration och integration.

Vid vårens nätverksträff med de skånska
kommunernas kommunikationsansvariga kommer
en av programpunkterna att handla om vilken
migrationsfrågerelaterad information kommunerna bör ha
på sina hemsidor och hur kommunerna rustar för att möta
reaktionerna från medborgarna via sociala medier.
I det ordinarie kursutbud som varje år erbjuds
kommunernas tjänstepersoner och politiker finns för 2016
ett antal kurser som tydligt handlar om olika aspekter av
konkret arbete med migrationsrelaterade

Via Kommunförbundet Skånes representation i Bryssel
deltar vi i nätverket European Regional and Local
Authorities on Asylum and Immigration (ERLAI) vars
uppgifter innefattar bland annat att främja det lokala och
regionala perspektivet inom EU:s politik och lagstiftning.
Nätverket agerar även som en plattform för lärande och
utbyte av information samt lyfter ”best practise” och ska
främja transnationella projekt.
Under våren kommer vi att intensifiera vårt deltagande i
nätverket men också arbeta för att få platser i det årliga
Migration Forum som arrangeras av bland annat EU:s
regionkommitté.
Har du frågor kontakta Peter Nilsson, enhetschef,
p.nilsson@kfsk.se

Enheten för ekonomi, upphandling och
juridik

Det befintliga nätverket för ekonomichefer från de 33
skånska kommunerna blir en viktig arena för samverkan,
samsyn och utbyte av erfarenheter kring de ekonomiska
frågorna kopplat till flyktingmottagandet. Bland annat
vad gäller den statliga ersättningen för mottagande av
nyanlända flyktingar.
Har du frågor kontakta Björn Sjölin, enhetschef,
bjorn.sjolin@kfsk.se

Avdelningen Socialtjänst, vård och omsorg
Avdelningen har direktkontakt med socialchefer, MASar
och chefer på olika nivåer inom socialtjänst, vård- och
omsorg i kommunerna. Det innebär att vi snabbt kan få
ut angelägen information till dessa personer. Avdelningen
planerar för ett seminarium för socialchefer med tema
barn, unga och flyktingar ur ett framtidsperspektiv.

Vi har nationella kontakter med bland annat SKL och
Socialstyrelsen vilket innebär att vi får tillgång till ny
information den vägen. Vi deltar i Länsstyrelsen Skånes
samverkanskonferens avseende flyktingfrågan varje vecka
och följer därigenom de skånska kommunernas situation.
Inom avdelningen har vi gedigen kompetens kring
socialtjänstens olika regelverk och vi håller oss uppdaterade
kring de förändringar som genomförs avseende regelverk
och nya lagstiftningar etc.

Avdelningen har ett uppdrag att bevaka de skånska
kommunernas intressen och att vara en aktiv aktör som för
deras talan gentemot statliga aktörer.
Har du frågor kontakta Carina Lindkvist,
avdelningschef, carina.lindkvist@kfsk.se

Avdelningen Energikontoret Skåne

Energikontoret Skåne arbetar normalt som stöd till
kommunernas energirådgivare gentemot företag
och hushåll. För att ge stöd till kommunernas
flyktingmottagning kan vi bidra med vår expertkompetens
inom energiförsörjning och energieffektivisering i
byggnader, exempelvis i samband med upprättandet av
tillfälliga boendeformer för flyktingar, eller när det gäller
ombyggnad och renoveringar av befintliga byggnader med
sådant ändamål.
Energikontorets insatser syftar ytterst till att bidra till
ett energisystem utan klimatpåverkan. Effekterna av
klimatförändringar globalt ger redan idag upphov till
flyktingströmmar. Detta väntas inte avta framöver. Genom
vårt arbete idag medverkar vi till energiomställningen och
därigenom till att människor förhoppningsvis i minskad
utsträckning tvingas fly på grund av klimatkatastrofer
framöver.
Har du frågor kontakta Helena Tillborg,
avdelningschef, helena.tillborg@kfsk.se

Avdelningen Lärande och arbetsliv

Vi har förstärkt vår verksamhet med en strateg med fokus
på integration och arbetsmarknadsfrågor. Vår strateg
tillhandahåller daglig rådgivning kring tolkningar av regelverk
samt praxis och driver ett strategiskt nätverk med fokus kring
etablering av nyanlända.
Avdelningen för en tät dialog med Migrationsverket,
Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen Skåne och medverkar i
myndighetsgemensamma dialoger kring bosättning.
Inom ramen för RÖK, den regionala överenskommelsen, har
vi tillsammans med övriga aktörer arbetat fram ett förslag till
regional handlingsplan för mottagande av ensamkommande
barn som antogs vid det strategiska RÖK-mötet den 7
oktober 2015. Diskussioner pågår om att inrätta en tjänst
inom Kommunförbundet Skåne för detta arbete.
Vi avser att under 2016 inleda ett arbete för att utveckla
ett systemstöd så att kommunerna ska kunna följa upp
och utvärdera progression för elever som är asylsökande
gymnasieungdomar. I detta ingår systemutveckling av det
gemensamma antagningssystemet för bättre hantering av
asylsökande ungdomar. Det kommer även att skapas möjlighet
att registrera asylsökandes dossiernummer vilket underlättar
för kommunerna att ansöka om utbildningsbidrag från
Migrationsverket.
Kommunförbundet Skåne är regional samordnare i SKL:s
nationella ungdomssatsning PlugIn 2.0 där en av de

prioriterade målgrupperna är nyanlända ungdomar och målen
är att förhindra avhopp från gymnasieskolan samt att få
avhoppare att återuppta sina studier. Läs mer på
www.kfsk.se/plugin
Avdelningen startar 18 februari nätverk och utbildning kring
Språkintroduktionen. Dessutom finns det sedan ett år en
arbetsgrupp kring lärarbehov i dialog med lärarutbildningarna.
En Yrkes-sfi-plattform för Skåne är etablerad. Under 2016
kommer vi att arbeta med att etablera en valideringsplattform.
Under första halvåret 2016 arbetar vi i ett nationellt
ESF-projekt inom Vård och omsorgscollege för att
kartlägga förutsättningar för nyanlända att få praktik och
yrkeskompetensbedömning inom vård och omsorg.
Inom FoU skola arbetar vi med att bistå kommunerna
med forskningsrelevant information via vår nyligen
uppdaterade sida www.kfsk.se/nyanlanda. Där finns även
sammanfattningar av nyutkomna böcker samt information om
studiecirklar kring dessa.
Ett förvaltningschefsmöte kring nyanländas situation är
planerat den 12 februari 2016. Dessutom bevakar vi Ifous
forskningsprogram om nyanländas lärande som flera skånska
kommuner deltar i (rapporterades den 30 nov).
Har du frågor kontakta Jan-Åke Johansson,
avdelningschef, jan-ake.johansson@kfsk.se

Avdelningen Samhällsbyggnad, miljö,
kultur, fritid och folkhälsa

Inom de områden som vi arbetar med på avdelningen för
samhällsbyggnadsfrågor aktualiseras integrationsfrågan på
olika sätt.
Gällande integrationsprocesser stödjer vi med handledning
och fortbildning just nu Österlengymnasiet i Simrishamn
i syfte att främja en normmedvetenhet i mötet med den
stora ström ensamkommande barn som kommer till skolan.
På Pilåkersskolan i Trelleborg arbetar vi med hur barnens
röst (artikel 1, 2, 4, 12 i FNs deklaration om barnets
rättigheter) kan ligga till grund för en bättre övergång
från förberedelseklass till ”vanlig” klass. Vi kommer att
under verksamhetsåret 2016 kunna vara behjälpliga i
att kunskapshöja personal som exempelvis arbetar med
ensamkommande barn i syfte att motverka diskriminering
och att FNs deklaration om barnets rättigheter
implementeras i arbetet.
Vi deltar regelbundet på möten för informationsspridning
gällande Räddningstjänsten Syds arbete med att tillgodose
brandskyddet vid tillfälligt boende.
Vi sprider information om kurser som genomförs av
Brandskyddsföreningen i grundläggande brandskydd som
riktar sig till de som arbetar på boenden för asylsökande.
Det är en cirka 20 minuter lång utbildning som riktar in sig
på valda delar av tekniskt och organisatoriskt brandskydd.

Tonvikten ligger på hur man ska minska riskerna för brand
och hur man ska agera om det börjar brinna. Man får också
kunskap att förmedla vidare till de boende.
Vi sprider information till bygglovshandläggare
om Boverkets webbsändningar om förändring i
bygglovsprocessen samt den information som Länstyrelsen
Skåne uppdaterar inom området.
Gällande avdelningens uppdrag inom forskning och
utveckling ska vi initiera följeforskning kring hur
flyktingfrågan utmanar etablerade strukturer gällande
t ex bostadsfrågan, hur det förändrar ÖP, hur man
löser infrastruktur, utredning och beredskapsanalys för
framtiden. De erfarenheter som görs ska dokumenteras
och fångas upp för erfarenhetsspridning. Vi kommer också
vara påverkansorgan för ökad statlig finansiering av denna
typ av forskning.
Mer kunskap behövs för att bättre tillvarata potentialen hos
de nyanlända och förbättra planeringen. Östra Göinge är
pionjär i det avseendet, då kommunen siktar på att bli en
forskningskommun inom miljö och samhällsplanering och
har en planarkitekt som också är en kommundoktorand för
att genomföra studien ”Samhällsplanering för integration
och förbättrad service i byarna.”.
Har du frågor kontakta Annika Eklund,
avdelningschef, annika.eklund@kfsk.se

