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ABSTRACT 

This study aims to identify the municipalities of Hallands’ methods, 

guidelines and policies in integration concerning new arrivals of 

children and teenagers. Some of the new arrivals are under the power 

of Swedish Migration Board and some of them are by a contract 

handed over to the municipalities. The evaluation is based on Michael 

Lipskys street-level bureaucracy which puts its focus on the lower 

level of bureaucrats meeting with clients. The frame is Skolverkets 

guideline for education of new arrivals which is more or less a way 

towards a common policy. The other document used to put up 

evaluation criteria’s is the Integration office united goals towards the 

receiving of new arrivals. The material for this evaluation is empirical 

in the sense of interviews made in the municipalities and document 

handed from each responsible bureaucrat. The result shows 

implications of the wide interpretation that the municipalities have. 

Some of them follow the directions and stop there, while others form 

routines and policies which go beyond the expectations. The 

conclusion of this study is that some municipalities have a lack of 

structure in the area for new arrivals of children and teenagers. This is 

in most of the cases because there also is a lack of liability areas. Most 

of the jobs are handed over to the principals who in the same way 

hand theirs over to the teachers. Bureaucrats need to know what is 

expected and there need to be documents or a reliable structure to 

work under.  

Keywords: Skolverket, Street-level Bureaucrats, Policy, methods, 

resources, municipalities, introduction, new arrivals.  
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1. Inledning 

Hur flyktingarna har det bestäms i hög grad av det samhälle de 

kommer till och hur människorna i det samhället bemöter dem.
1
 

Detta är en kartläggning av Hallands sex kommuners mottagande och introduktion av 

nyanlända barn och ungdomar. Den beskriver kommunernas arbetsmetoder, ansvars- 

fördelning, resursfördelning och kommunala riktlinjer eller mål. Kartläggningen utgår från 

Skolverkets Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever och analyserar kommunernas 

implementering av dessa.  Sveriges kommuner har handlingsfriheten att forma arbets- 

metoderna själva, de skollagar och förordningar som finns kan även tolkas olika utifrån varje 

kommun. Tjänstemännens intresse inom ett område styr deras självständighet, desto större 

intresset inom verksamhetens område är desto mer utrymme att forma struktur och riktlinjer 

bör det finnas. Överlag finns en stor respekt för den formella struktur som myndigheten 

utformat och detta kan man läsa vidare om i denna kartläggningens analys.
2
 Vissa kommuner 

jobbar genom nätverkande eller samverkan medan andra kommuner ser en tydlig 

förvaltningsgräns som effektivaste arbetsmetod. I det stora hela försöker alla kommuner 

forma ett bra mottagande och bristen i intresse och struktur ligger inte i de lägre 

närbyråkraternas händer utan oftast på kommunalpolitisk nivå. 

1.1. Problemformulering 

Den strukturella organisering som Sveriges integrationspolitik har haft över tid är under 

ständig förändring. Är det inte nedläggning av verksamheter så är det förflyttning av 

ansvarstagande. Att inte låta en organisation stabilisera och implementera gemensamma mål 

och riktlinjer utan i stället omforma och omformulera, skapar sviktande ansvarstagande hos 

närbyråkraterna. Trots nedläggning av Integrationsverket 2007 följer myndigheterna 

fortfarande de Mål för nyanländas introduktion som reviderades i april 2006 (kapitel 2.5.). 

Asylsökande ligger under Migrationsverkets ansvar, de hjälper asylsökande med bostäder i 

kommunerna och sedan står de för uppehället. Ansvaret för flyktingarna ligger på 

kommunerna där jobb, skola, fritid, hälsa och allt som kan tänka ingår i det vardagliga livet 

behandlas och följs upp av kommunernas flyktingmottagande. Anhörig- och 

arbetskraftsinvandring ligger varken på kommunalt eller statligt ansvar efter att de fått 

                                                           
1 Birgitta Angel & Anders Hjern 2004:127. 
2 Lipsky 1989: 16ff. 
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uppehållstillstånd att vistas i landet och har säkrat uppehåll genom sin referensperson, vare sig 

det är arbetet eller familj. 

Skolorna introducerar varje nyanländ elev vare sig det är asylsökande
3
 eller anhörig 

invandring. Det som skiljer de nyanlända eleverna är förberedelsen och tillgången till 

resurserna. Genom att flyktingbarnen introduceras i kommunen kan information om eleven 

delges skolorna relativt snabbt, skolan tar även del av schablonbidraget.
4
 Migrationsverket 

informerar att asylbarnen kommer, situationen är annorlunda för att eleven kan få 

uppehållstillstånd och få stanna, eller avslås deras ansökan med omedelbar verkan. Skolorna 

söker pengar i efterhand för asylbarnen och Migrationsverket betalar direkt till skolorna. 

Anhörig- och arbetskraftsinvandring är problematiskt då skolorna inte förbereds för deras 

ankomst. Skolorna har ur barnkonventionen artikel 2 en skyldighet att ge barn skolgång. 

Skolverket är en central instans för Sveriges skolor, de skapar författningar, lagar och mål 

samt är ute varje år och kontrollerar skolorna så att de följer de nationella riktlinjerna. 

Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever gavs ut 2008 och är en detaljrik plan på hur 

ett mottagande och en introduktion bör gå till. Dessa rekommendationer grundar sig på 

skollagen, grundskoleförordningen, sameskolförordningen, särskoleförordningen, special 

skolförordningen, gymnasieförordningen, gymnasiesärskoleförordningen och sist FN:s 

konvention om barnens rättigheter.  

På lokal nivå kan kommunerna forma introduktion och mottagande på det vis som fungerar 

bäst för dem. Detta grundar sig på kommunal handlingsfrihet
5
 och är även en av 

anledningarna till att arbetsmetoderna ser så olika ut i kommunerna. Det är även här som 

problematiseringen för denna kartläggning ligger. Kommunen har tre övergripande 

ansvarsområden, bostadsfrågan, individanpassad introduktionsplan samt att erbjuda svenska- 

och samhällsintroduktion.
6
 Grunden till kommunernas introduktionsarbete måste dock ligga 

på riktlinjer och styrdokument som; Proposition 1997/98: 16 Sverige, Framtiden och 

mångfalden, Förordning 1990:927 Statlig ersättning för flyktingmottagande, Lagen 

1992:1068 om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar samt 

Integrationsverket Mål för Nyanländas introduktion 2006. 

                                                           
3 Bestämmelser finns i förordningen 2001:976. 
4 För att ha rätt till Schablonsersättning (1990:927) måste kommunerna ha skriftliga introduktionsplaner. Enligt §11 måste 

Migrationsverket göra kontinuerliga uppföljningar på detta. 
5 Kommunallagen 1990:900, 1 Kap 1§ 
6 Migrationsverkets hemsida, Kommunerna. 
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En tidigare utvärdering beställd av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjord av Lars 

Grip (2007) presenterar sju kommuners introduktion och mottagande. Den behandlar hur 

flyktingmottagningen på den lokala nivån har brist inom arbetsmetod och 

begreppsanvändning. Detta är en aspekt som bör problematiseras även om denna kartläggning 

till skillnad från Grip avgränsar sig till barnen i skolorna. Vissa kommuner har lastat över 

introduktionen på socialtjänsten vilket gjort att flyktingarna fått stå i fokus för ett socialt 

problem enligt Grip, kommunerna bör i stället ha en enhet som sitter på kunskap i 

flyktingmottagningen, där den kan möta kvalificerad personal som jobbar med individuella 

utvecklingsplaner som coachar flyktingen inom språk, kultur och arbete.
7
  

För att förtydliga ytterligare problematiserar alltså denna kartläggning tre områden inom 

introduktion och mottagande för nyanlända barn och ungdomars riktlinjer, metoder och 

rutiner samt resursfördelning. 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Migrationsverket binder avtal med kommuner att ta emot flyktingfamiljer därför förskjuts 

ansvaret på kommunerna att forma ett fungerande mottagande och introduktion för de 

nyanlända barnen. Integrationsverkets Mål för introduktion av nyanlända (2006) kommer 

användas som guide vid kartläggningen av kommunernas mottagande och introduktion. 

Skolverkets (2008) Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever studeras för att sedan se 

hur kommunerna i Hallands län implementerat dessa. Sveriges kommuner har som tidigare 

sagts en handlingsfrihet att självständigt utföra men även utforma den lokala politik till hur de 

bäst kan tillämpas. Kartläggningens syfte är att redovisa klart och tydligt skolornas 

mottagande, vad resurserna prioriterats att läggas på samt vilka riktlinjer, handlingsdokument 

eller mål varje kommun satt upp. Frågeställningarna kartläggningen utgår ifrån är följande: 

o Vilken form av handlingsprogram eller riktlinjer finns för introduktion och mottagande av 

nyanlända barn och ungdomar i Hallands kommuner och skolor? 

o Vilka metoder eller rutiner för flyktingmottagandet av nyanlända barn- och ungdomar har 

kommunerna och skolorna? 

o Vad prioriterar kommunerna i Hallands län att lägga resurserna på för introduktion och 

mottagande av nyanlända barn och ungdomar? 

o Vilka problem eller hinder anser sig kommunerna och skolorna stöta på inom frågan för 

mottagande och introduktion av nyanlända barn- och ungdomar? 

                                                           
7 Grip 2007: 86ff. 
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1.3. Begreppsdefinition 

Nyanlända barn ”Begreppet ”nyanländ” används om barn eller ungdomar som kommer till 

Sverige nära eller under sin skoltid i grundskolan, särskolan, gymnasieskolan eller 

gymnasiesärskolan”.
8
 Nyanländ vistas i Sverige av olika orsaker och på olika villkor, en del 

har permanent uppehållstillstånd medan andra väntar på det. Flyktingbegreppet grundades i 

flyktingkonventionen som utvecklades under andra världskriget, mer känt som 

Genèvekonventionen idag.
9
 Flyktingen har genom dess titel fått uppehållstillstånd i Sverige. I 

utlänningslagen 2005:716 integreras konventionens definition: 

1§ Med flykting avses denna lag en utlänning som 

 Befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han eller 

hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös 

eller politisk uppfattning /…/ Som flykting skall även anses en utlänning som är 

statslös …/
10

 

Asylsökande definieras som en ”Utlänning som kommit till Sverige och begärt skydd mot 

förföljelse, men som inte fått sin ansökan prövad av Migrationsverket och/eller 

migrationsdomstol.”
11

 Introduktion är den tidsperiod där individuellt stöd ges till individen 

för att uppnå de övergripande målen. De övergipande målen är att kunna ge förutsättning till 

en delaktighet i samhället genom egenförsörjning och utbildning.
12

 Begreppet integration 

utgår i denna kartläggning från regeringens integrationspolitiska mål ”Lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter oavsett etisk och kulturell bakgrund.”
13

 Kontaktpersonen 

(flyktingsamordnaren) ”…/ kontaktperson ges i uppdrag att genom dialog bidra till att 

stödja kommunernas flyktingmottagande”.
14

 Deras roll är att organisera och samordna samt 

skapa tillfälle för nämnder och aktörer i kommunen att samverka.  Schablonersättning är en 

ersättning som de kommuner som tagit emot flyktingar har rätt till.
15

 Krav på motprestation 

enligt SFS 1990:927 11§ att kommunerna måste uppfylla en individuell introduktionsplan. 

Eleven är berättigad till modersmålsundervisning dock måste det finnas tillgång till 

pedagoger samt minst fem elever.
16

 Svenska som andraspråk skall eleven få istället för 

svenskundervisning, sedan successivt öka på med vanlig svenska.
17

 

                                                           
8 Skolverket 2008: 6. 
9 Elmeroth & Häge 2009:32. 
10 UtL 2005:716. 
11 Skolverket 2008: 4. 
12 Integrationsverket 2006. 
13 Regeringens hemsida a samt Egenmakt mot utanförskap Skr. 2008/09:24 
14 Dir. 2008:16. 
15 SFS 1990:927 §3 
16 Grundskoleförordningen 1994:1194, 2 kap 9-14§ 
17 Ibid: 2 kap 14 § 
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1.4. Avgränsning 

Kartläggningens avgränsning är relativ abstrakt därför att den ser till introduktion och 

mottagande av nyanlända barn- och ungdomar inom kommunernas skolor och samverkan 

relaterade till denna introduktion. Kontexten förstås endast i relation till sin helhet vilket har 

att göra med att aktör och struktur är en förenad process där båda behövs för att få kunskap 

om det specifika.
18

 Dokumenten som studien därför hänvisar till i fråga om riktlinjer och 

strategier är Skolverket (2008) Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever. Detta 

dokument fångar upp kontexten i vilket utvärderingen syftas uppnå. Som centralt ämbetsverk 

anses Skolverkets riktlinjer ligga i linje med de övergripande nationella mål och riktlinjer för 

introduktion och mottagande av invandrare som bland annat Integrationsverket satte upp 

(2006) Mål för introduktion av nyanlända. 

 

Figur 1. Abstraktionsstegen.
19

 

 

 

 

 

 

1.5. Tidigare forskning 

Abdul Kadhim (2000) är kritisk till det kommunala ekonomiska beroendet men även till att 

det kommunala flyktingmottagandets organisering ständigt är i förändring. Förändrings- 

processer tar lång tid att implementera vilket gör att personalen inom de förändrade 

organisationerna inte hinner anpassa sig, vilket resulterar i diffusa ansvarsområden. Detta kan 

vi se i dagens flyktingmottagande där tjänsterna som flyktingsamordnare tillsattes tidigast 

2007. Beslutet om att tjänsterna ska avbrytas och man istället skall lägga ansvaret på staten 

genom arbetsförmedlingen gör att organiseringen för mottagande och introduktion ännu en 

gång skall förändras.
20

  

Masoud Kamalis (2006) omdiskuterande utredning angående strukturell och institutionell 

diskriminering behandlar likt Kadhim politikers, forskares och journalisters kategorisering, 

                                                           
18 Lundquist 1993: 64. 
19 Ibid. 
20 SOU 2008:58:3. 
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andrafiering vilket han menar inte behöver vara en avsiktlig handling. Han använder den 

weberianska handlingsteorin för att visa på hur konsekvenser av mänskligt oavsiktligt 

handlande kan förklara den enligt honom ”utbredda institutionaliserande andrafiering av 

personer med invandrarbakgrund”.
21

Han ifrågasätter även propositionen 1997/98:16. där de 

menar att de nyanländas barns sämre skolresultat beror på den socioekonomiska situationen 

och att barnen då skulle göra bättre ifrån sig om föräldrarna fick arbete snabbare.  

Mycket av det som tidigare forskning inom området introduktion och mottagande 

problematiserar kan relateras till strukturella förutsättningar och brister. Denna kartläggning 

avgränsar sig till kommunernas mottagande och introduktion av nyanlända barn och 

ungdomar. Tidigare forskning angående nyanlända barn och ungdomar relateras till största del 

av psykosociala sammanhang där man diskuterar vikten av att uppmärksamma beteenden eller 

effekter av tidigare trauman. Nyare forskning inom området är Flyktens barn (2009) av 

Elisabeth Elmeroth & Johan Häge. De behandlar allt från global orättvisa och den svenska 

organiseringen av mottagande till uppgivenhetssyndrom och trauma.  

En metod som arbetats fram i Umeå utifrån tidigare erfarenheter och forskningsmetoder är 

Lyckselemodellen.
22

 Cajsa Malmström (2006) Satsa på barnens vardagsmiljöer – mottagande 

och introduktion av flyktingbarn och ungdomar.  Presenterar Lyckselemodellen samt ger en 

allmän beskrivning där hon skriver att det i största allmänhet saknas riktlinjer och egna mål 

inom kommunerna för flyktingbarnen och ungdomarna vilket gör att det blir föremål för 

generella, slentrianmässiga eller kollektiva insatser. Figur 2. STOP-modellen.
23 

 

 

 

Detta är en enkel pedagogisk modell vilket har fått relativt stor uppmärksamhet inom 

internationell användning, exempel FN:s flyktingorgan UNHCR. Bland annat Odense i 

Danmark har implementerat modellen inom förskola och skola, alltså fungerar den även inom 

mer vardagliga organisationer.  

                                                           
21 SOU 2006:79:57. 
22 Malmström 2006: 53ff. 
23 Ibid: 46. 
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Marie Bengtssons (2002) avhandling Stat och kommun i makt(o)balans behandlar relationen 

mellan stat och kommun och hur denna skapar fördelar respektive nackdelar för det 

kommunala flyktingmottagandet. Hon skriver själv att ”Staten och kommunerna ses som två, 

åtminstone i viss utsträckning, självständiga aktörer som interagerar och därigenom 

påverkar varandra.”
24

 Hon studerar maktbalansen i Sverige som enhetsstat genom att se till 

den kommunala handlingsfriheten samt maktens utövande under lagarna. Hon utgår från den 

statiska kommunen som bör bli mer dynamisk och menar att man gått från en ”auktoritetsstat” 

till en ”förhandlingsstat”. 

Jenny Nilsson (2009) har skrivit en studie angående barn och ungdomars introduktion i 

Östergötlands tretton kommuner, ”Lite i skymundan…”. Studiens resultat i sig har inte så 

mycket att ge denna karläggning, medan denna uppsats har använt hennes intervjuutformande 

där frågornas skapande gav stort stöd. Hennes studie syftade till att belysa flyktingspecifika 

insatser, belysa samverkan mellan introduktion, skola och socialtjänsten samt behovet av 

kompetensutveckling för personalen inom dessa enheter.  

1.6. Disposition 

Kapitel två kommer att ge en beskrivning av kartläggningens metodologiska utgångspunkt. 

Metodologin är de problem som inledningsvis presenterats samt den teori och metod som 

utses för att samla in materialet och på så vis kunna presentera resultatet utifrån en analys.
25

 

Den teoretiska utgångspunkten är närbyråkratsperspektivet vilket även styr metoden som är en 

kartläggning av närbyråkraternas metoder och rutiner genom samtalsintervjuer, där jag gjort 

urvalet utifrån närbyråkratsperspektivet. Kapitel tre ger oss sedan en övergripande 

beskrivning av hur mottagande och introduktion styrs och kontrolleras. De övergripande 

nationella målen och strategierna presenteras kortfattat för att förståelsen sedan skall öka till 

resultat och analysdelen. Kapitel fyra ger oss sedan resultatet utifrån den empiriska 

undersökningen vilket presenteras kommunvis. Kapitel fem ger oss sedan en analyserande del 

av jämförande mellan kommuner i form av matriser. Dessa matriser diskuteras och relateras 

till tidigare forskning på området. Kapitel sex avslutar sedan kartläggningen med en 

slutdiskussion av hela processen, var har vi fått svar på? Hur ser framtidsutsikterna ut? 

                                                           
24 Bengtsson 2002:13. 
25 Lundquist 1993: 9. 
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2. Teori, Metod och Material 

Studien ser till implementeringen av metoder, riktlinjer samt handlingsplaner inom 

kommunerna i Hallands läns mottagande och introduktion av nyanlända barn och ungdomar. 

Specifikt studeras implementerandet av Skolverkets Allmänna råd för utbildning av 

nyanlända elever. Det finns olika implementeringsteorier att använda sig av beroende på 

studiens syfte, vidare presenteras kartläggningens teoretiska perspektiv.  

2.1. Närbyråkratperspektivet 
 

Lipskys huvudtes är att dessa närbyråkrater har så stor faktiskt handlingsfrihet och 

handlingsförmåga i sin dagliga verksamhet att det i själva verket blir de - och inte 

politikerna – som utformar politiken inom sitt område. 
26

 

Närbyråkratperspektivet ser till dem som professionellt arbetar med människor. I denna 

kartläggnings fall blir närbyråkraten den som formar och skapar metoder och riktlinjer för 

kommunalt flyktingmottagande utifrån kommunens förutsättningar. Det är 

flyktingsamordnare samt skolchefer som faktiskt arbetar med de nyanlända barnen, samtidigt 

som de är med och formar individuella introduktionsplaner. Flyktingsamordnaren blir även 

den kontaktperson som de nyanlända barn och ungdomarna samt deras familjer håller 

kontakten med. Närbyråkratperspektivet ser politikens utformande på lägsta nivå och alltså 

inte av de lagstiftande församlingarna. Kommunerna kan utan statlig påverkan forma sina 

egna mål och riktlinjer, så till vida de inte träder över några gemensamma nationella lagar. 

Även om närbyråkraten kan utforma innehållet i verksamheten inom den offentliga sektorn 

kan beslutsfattarna fortfarande till viss del ha en övergripande kontroll. Genom resurser, 

lokaler, tjänster eller organisatoriska frågor kan de indirekt påverka genom att förändra 

förutsättningarna för närbyråkraten.  

Implementeringsteorier så som närbyråkratperspektivet kan inte studeras utan att inkludera de 

gemensamt övergripande målen som Regeringens strategi för integration – Egenmakt mot 

utanförskap. Man fokuserar inte på dessa men man tar med dem i beräkningen när man ser till 

närbyråkraternas utformande och implementerande av sina mål och riktlinjer. Det är ett 

nedifrån-perspektiv där man ser till de offentliga tjänsternas realisering. Kartläggningens syfte 

är att utvärdera kommunerna för att beskriva hur deras verksamhet och varför deras 

                                                           
26 Sannerstedt 2001:22. 
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verksamhet ser ut på ett visst vis. I nedifrån-perspektivet utgår man mer från empirin för att 

sedan ifrågasätta om lagen eller de övergripande strategierna över huvud taget får något 

utrymme.   

Implementeringsproblem kan skapas av diffusa målformuleringar som ibland aktualiseras 

genom det handlingsutrymme som formas. Alla strategier som sätts upp syftar inte till att 

implementeras utan mer att fungera som en övergripande riktlinje dit åt man bör forma sin 

egen politik. Sannerstedt (2001) skriver att;  

De auktoritativa politiska besluten kan ses som verbala deklarationer vars främsta 

syfte inte är att styra förvaltningens handlande utan att skapa mening, presentera ett 

synsätt, styra tänkandet – och då inte bara, kanske inte ens främst, tänkandet hos 

förvaltningen, utan lika mycket tänkandet hos beslutsfattarna.../
27

  

En annan utgångspunkt man kan se inom litteraturen vad gäller problem med implementering 

är hur tillämparen ska vara motiverad av och ha ett intresse i frågorna för att genomföra dem 

väl. Enligt Johan P. Olsen bör beslutsfattarna formulera målen så att de är mer ambitiösa 

vilket resulterar i att de egentligen lovar mer än vad de kan hålla. Benny Hjern menar att det 

är till större nytta vid implementeringsforskning av komplexa organisationer att utgå från 

själva organisationen snarare än utifrån styrningsledet.
28

 För att implementering skall lyckas 

krävs att tillämparen förstår beslutet, kan genomföra beslutet samt har viljan att genomföra 

det.
29

 Fördelarna med vaga beslut är att organisationen blir mer flexibel vilket många forskare 

har efterfrågat inom flyktingmottagandet. Vad gäller implementerande av strategier är de 

flesta överrens om att för många aktörer skapar problem och att oklara mål är en konsekvens 

av missförståelse, oordning och värde konflikt.
30

 

2.1.1. Resurser 

Resurser är oftast ett av de största utpekade problemen inom implementering. 

Migrationsverket betalas ut ett schablonbidrag som kommunen sedan skall klara sig på per 

barn.
31

Bidraget betalats ut till de kommuner som uppfyllt ett individuellt integrationsprogram 

för de nyanlända, det beräknas täcka alla kostnader förutom i vissa fall extra lokaler. Detta är 

på grund av att man räknar med att de lokaler som finns på skolan bör kunna utnyttjas. Man 

bör kritiskt granska verksamheten innan man drar slutsatsen att implementeringsproblemen 

                                                           
27 Sannerstedt 2001: 34. 
28 Ibid. 
29 Lundqvist 1989:43 i Kadhim 2000: 57. 
30 Berman 1980: 208 i Kadhim 2000: 57f. 
31 10 § Ett schablonbelopp ska vara 115 200 kronor för personer under 16 år, 187 600 kronor för personer som fyllt 16 år men 

inte 65 år. Enligt 9 § ska den årliga grundersättningen motsvara tre schablonbelopp och betalas före januari månad under det 

kalenderår för vilket överenskommelsen gäller. SFS 1009:927. 
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hör ihop med resursbrist. Politikerna vet, liksom närbyråkraterna påtalar, att det alltid behövs 

mer resurser inom organisationerna. Målen är satta lite högre för att kommunerna ska sträva 

efter att uppnå dem utefter de resurser de fått att disponera.
32

  

Michael Lipsky avgränsar närbyråkraterna till den offentliga sektorn och de tjänstemän som 

har direkt kontakt med medborgare. Det han lyfter fram är hur arbetsförhållandena 

kännetecknas av bristande resurser. Det är inte en enkel uppgift för närbyråkraterna att både 

jobba som flexibla aktörer som måste förhålla sig till relativt tröga strukturer med hög grad av 

regeltillämpning.
33

  

…/efterfrågan på hjälp överstiger tillgången, vaga mål, icke frivilliga klienter 

beroende delvis på att vissa arbetsuppgifter innebär tvång gentemot allmänheten 

(t.ex. polisen, domstolar), dels att många tjänster erbjuds bara av offentliga 

myndigheter och medborgarna saknar valfrihet, /…/ Man ska tillämpa ett mått av 

humanism i de individuella bedömningarna, samtidigt som alla ska behandlas lika.
34

 

Grundarna till välfärdsreformer står i en ständig oenighet om de skall eliminera granskningen 

för att minska de administrativa kostnaderna eller öka den för att kontrollera missbruk och 

förhindra att exempelvis socialbidragstagare drar fördel. Utifrån ett kollektivt perspektiv 

hanterar närbyråkraterna stora delar av de offentliga resurserna. De är därför i fokus när det 

gäller att finna en balans mellan tillhandahållandet av offentliga tjänster och en rimlig 

ansträngning av de offentliga utgifterna. Utifrån ett individuellt perspektiv representerar 

närbyråkraterna att medborgarna behandlas genom rättvisa och effektivitet av förvaltningens 

verksamheter.
35

 

2.1.2. Rutiner 

För att förstå sig på närbyråkraterna krävs det att man kan utläsa deras rutiner. Både de 

formella som de satts upp genom målformuleringar och handlingsplaner men även de 

informella rutinerna. Närbyråkraterna försöker göra ett bra jobb, utifrån svåra förutsättningar 

med knappa resurser, dålig kontroll och ouppskattade omständigheter. Närbyråkrater skapar 

riktlinjer utifrån de situationer och informella rutiner som de utövar i sin dagliga verksamhet.  

Genom att rutinerna betonar politiken och dess omständigheter kan skapandet av 

verksamhetens riktlinjer ses som väl implementerande, till exempel en lärares förmåga att se 

                                                           
32 Sannerstedt 2001:36f. 
33 Lipsky 1989: 14ff. 
34 Björkemarken 1995: 62. 
35 Lipsky 1989: 11f. 
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till individens behov inom klassen är att uppnå statens mål. Närbyråkraterna besitter makt 

genom att de skapar sina riktlinjer och bestämmer över verksamhetens resurser.  

2.2. Metod och Material 

Även om studien är en kartläggning av kommunerna i Halland kan man metodmässigt utgå 

från de kriterier Evert Vedung sätter upp för utvärderingar. Vedung menar att, ”Det är 

frågorna och inte metoden som ger utvärderingen dess identitet”.
36

 Problemfrågan och det 

övergripande syftet är en relativt självklar punkt, problemet utgör måttstocken för den aktuella 

undersökningen.
37

 Lennart Lundquist (1993) hävdar detta är grundstenen för val av 

metodologi. Kartläggningen är formativt främjande genom att en noggrann kartläggning och 

bedömning av en pågående aktivitet görs.  Det önskas resultera i lärdomar för att förbättra 

denna aktivitet. Genom denna kartläggning förtydligas medlen (metoder, strategier, riktlinjer) 

för att kommunerna ska nå sina mål.
38

  

2.2.1. Samtalsintervjuer 

Kartläggningens metod kommer att inkludera intervjuer som komplement till andra 

dokument. Peter Esaisson (2007) utgår från två olika utformningar av intervjuer. Den ena är 

en informantundersökning vilket ser svarspersonerna som källor som önskas kunna skildra 

händelseförlopp av vikt för studiens syfte. Den andra är en respondentundersökning vilket 

antingen kan ta form som kvantitativa enkätundersökningar eller mer kvalitativa 

samtalsintervjuer. Genom samtalsintervjuer förs en dialog mellan intervjupersonerna och 

forskaren, man vill kartlägga uppfattningar hos människor på ett område för att kunna 

definiera kategorier. Man vill ha en djupare förståelse än vad man kan nå genom 

frågeundersökningar och enkäter där svart på vitt oftast är intervjuernas huvudsyfte.
39

 

Steinar Kvale (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun behandlar allt från förberedelserna 

till resultat och sammanfattning av intervjuerna. Han presenterar tre olika 

samtalsutformningar, vardagslivets spontana samtal, professionella intervjun samt filosofisk 

diskurs. Denna kartläggning kommer koncentrera sig på den professionella intervjun där ett 

särskilt syfte, särskilda strukturer samt ett särskilt sätt att reflektera över dessa används. 

Intervjuerna karaktäriseras av en metodologisk medvetenhet samt en kritisk uppmärksamhet 

                                                           
36 Vedung 2009: 157. 
37 Ibid:159. 
38 Ibid:173f. 
39 Esaiasson 2007: 257ff. 
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på vad som sägs i dialogen.
40

 Kartläggningen tolkar utifrån den hermeneutiska cirkel där man 

ständigt växlar mellan delarna och helheten. Utifrån helheten tolkas delarna som sedan 

relateras till helheten och på den vägen fortsätter det.
41

 Jürgen Habermas har tagit fram tre 

typer av kunskapsinteresse ur ett kritiskt hermeneutiskt perspektiv, naturvetenskaperna, 

humanvetenskaperna och samhällsvetenskaperna. Samhällsvetenskapernas kunskapsinteresse 

är frigörande där; 

Information om samhällets lagar kan stimulera till en reflektionsprocess hos berörda 

personer, varigenom det oreflekterade medvetande som ingår bland villkoren för 

sådana lagar kan förändras.
42

 

Genom detta kunskapsintresse har man som mål att förmedla de insikter som man tar del av, 

sedan genom en kritisk förståelse förmedla för att kunna bidra till förändringar.
43

 Den öppna 

samtalsintervjun är en ostrukturerad dialog, självfallet måste man sätta upp ramar att hålla sig 

inom . Ett bra ramverk är att punkta upp teman eller förslag till relevanta frågor. Nyckelfrågor 

bör hålla sig till vad, varför och hur.
44

 

2.2.2. Värderingskriterierna  

Deskriptiv värdering gör att man använder andras värderingskriterier. Det är en enklare 

värdering där man beskriver och tillämpar andras värden av noggrant insamlade, tolkande och 

strukturerande av texter och intervjusvar. Man blir mer objektiv utifrån de uppsatta mål där 

man tolkar uppnådda resultat.
45

 Kartläggningens värderingskriterier grundar sig därför i 

Skolverkets Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever (2008)(se kapitel 2.6.). 

Skolverkets rekommendation är stöd för hur skolans författning kan tillämpas. Det är till för 

hur man bör handla, påverka utvecklingen i en viss riktning samt främjar en enhetlig 

tillämpning. Råden bör följas så till vida kommunen inte uppvisar andra sätt som göra att man 

genomför utbildningen och att de leder till samma krav i bestämmelsens uppnås.
46

 

2.2.3. Material 

Materialet kommer till största del avgränsas till mottagande och introduktion av nyanlända 

barn och ungdomar. I stora drag kräver det även uppmärksamhet på tidigare studier, Jenny 

Nilssons kartläggning av Östergötlands kommuner, ”Lite i skymundan…”. (2009) är ett 

                                                           
40 Kvale 1997: 25f. 
41 Ibid: 49ff. 
42 Ibid: 53. 
43 Ibid: 54. 
44 Ibid: 117ff. 
45 Vedung 2009: 188f. 
46 Se kapitel 3. 
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exempel. Övergripande nationella råd och riktlinjer samt strategier kommer även att hanteras. 

Kartläggningen utgår från Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever av skolverket 

(2008) samt Mål för nyanländas introduktion (2006) av Integrationsverket. Primärmaterialet 

är de 10 samtalsintervjuer (12 personer) och 4 telefonintervjuer som är gjorda med 

kommunernas flyktingsamordnare och ansvariga rektorer samt skolchefer. Genom dessa 

intervjuer har dokument och sammanfattningar av kommunerna överlämnats vilket även är till 

stor hjälp för kartläggningen. Det finns en hel del forskning inom området för traumatiserade 

barn och ungdomar. Elisabeth Elmeroth & Johan Häge (2009) Flyktens barn behandlar många 

intressanta aspekter, exempel hur ordnade och tydliga strukturer i vardagliga miljöer exempel 

skolan minskar uppgivenhetssymtom.  

2.2.4. Urval 

Esaisson tar upp ett par råd man bör beakta vid val av intervjupersoner när man utför 

samtalsintervjuer. Man bör välja ett litet antal, man bör fortsätta göra intervjuer tills att man 

uppnått en teoretisk mättnad, de man väljer ska inte vara subjektiva ”tyckare”, vilket i alla 

lägen inte går att undvika. De intervjupersoner som tar del i denna kartläggning väljs utifrån 

ett strategiskt urval. Detta är främst de utsedda flyktingsamordnare som finns i kommunerna, 

utifrån dessa kan det även tänkas att man gör någon uppföljning till ytterligare personer, vilket 

kallas snöbollsurval. Kommunerna har alla olika ansvarsfördelningar vilket gör att titlarna för 

ansvariga personer ter sig olika i studien. Man knyter kontakter efter hand som man sedan i 

slutändan uppnår sin teoretiska mättnad genom. De andra personerna som är av vikt att 

intervjua är rektorerna eller skolcheferna över området. Huruvida det senare är uppdelat på 

olika nivåer kommer även eventuellt bli en form av snöbollsurval. Inbokade intervjuer som 

har fått ställas in har sedan ersatts med telefonintervjuer av samma personer. Detta förväntas 

kunna ge undersökningen samma reliabilitet därför intervjuerna sammanfattas och skickas till 

svarspersonen för kontroll av slumpmässiga fel.
47

 

                                                           
47

 Esaiasson 2007: 291ff. 
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3. Bakgrund 

För att förstå kartläggningen krävs en övergripande genomgång av nationella samt regionala 

dokument med riktlinjer och mål för hur en integration, introduktion och mottagande bör gå 

till. 1985 i samband med att det kommunala flyktingmottagandet infördes (prop. 1983/84: 

124) startade problematiken mellan stat och kommun inom området. Innan 1985 såg man 

flyktingarna som arbetskraftsinvandring vilket gjorde att de låg inom området för 

arbetsmarknadsstyrelsen. Genom det kommunala flyktingmottagandet blev det statens 

invandrarverk som tecknade avtal med kommunerna och gav ersättning i efterskott. År 1991 

infördes schablonbidrag
48

 vilket gjorde att kommunerna fick en summa pengar som skulle 

täcka introduktionen.
49

 

3.1. Sverige, framtiden och mångfalden 

Grunden till dagens integrationspolitik introducerades genom regeringens proposition Sverige 

framtiden och mångfalden.
50

 Integrationspolitiken behandlar ett stort antal områden och 

därför poängteras att denna studie avgränsar sig till flyktingen och dess introduktion i 

kommunerna. Vad gäller Kommunerna ska mottagande och introduktion inte enbart vara en 

ekonomisk fråga utan snarare ett förhållningssätt.
51

  

Viktiga punkter för denna utvärdering att uppmärksamma är bland annat; 

 Skolan bör präglas av en öppen attityd till mångfald. 

 Skolan bör utgöra en trygg miljö och attraktiv mötesplats. 

 Skolan är en plats att lära av varandra och att lära känna varandra. 

 Skolan måste uppmärksamma de barn och familjer som har traumatiska upplevelser med sig till 

Sverige.
52

  

3.2. Egenmakt mot utanförskap 

Regeringens proposition Sverige, framtiden och mångfalden 1997/98:16 har tre övergipande 

mål som reviderats och kompletterats. Den senaste kompletteringen är gjord av sittande 

regering i Skr 2008/09:24 Egenmakt mot utanförskap. De främsta punkterna är; 

 Lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etisk och kulturell bakgrund. 

 Samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund 

 Samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter, inom de gränser som följer av 

grundläggande demokrati. 

 Ett samhälle fritt från diskriminering
53

 

                                                           
48 SFS 1990:972. 
49 Bengtsson 2002: 27ff. 
50 Prop. 1997/98:16. 
51 Ibid. 
52 Ibid: 63ff. 
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Dessa punkter är sektorövergipande och skall behandlas inom alla områden i samhällets 

förvaltningar. Enligt regeringens skrivelse beror skillnaden i studieresultaten hos flyktingbarn 

på den socioekonomiska bakgrund som de lever i. De menar på att problemet inte har med 

integrationsproblematik att göra, utan är ett bredare likvärdighetsproblem. Skolan 

kompenserar inte fullt ut för de skillnader i förutsättningar som föräldrar och 

familjeförhållanden ger upphov till.
54

 Dock skriver de att det är svårt att kompensera sent 

anlända elevers skillnader i språkkunskaper eller andra förkunskaper. Andra punkter som 

behandlas i skrivelsen är; 

 Det ställs höga krav på de offentliga systemen för mottagning och introduktion för nyanlända. 

 Bör finnas ett utbud av verksamheter som matchar individens varierande behov.  

 Små kommuner kan ha svårt att erbjuda verksamheter som är tillräckligt anpassade.  

 Bättre individuell anpassning till de offentliga insatserna: valfrihet, etablering av flera aktörer och 

samverkan mellan aktörerna.
55

 

3.3. Länsstyrelsen i Hallands prioriteringar 

Länsstyrelsen i Halland är regeringens förlängda arm, och har ett antal punkter man sätter 

främst inom integrationsområdet. Dessa är;  

 Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. 

 En samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund. 

 En samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som följer 

av samhällets grundläggande demokratiska värderingar och som alla oavsett bakgrund ska vara 

delaktiga i och medansvariga för.
56

 

3.4. Lika möjligheter 

En av anledningarna till att man införde kommunalt flyktingmottagande (1985) var att man 

ville få klarare ansvarsfördelning inom området. Det kan ses som ett misslyckade då det i dag 

finns en ”gråzon” i ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. Statens ansvarsområde 

skall enligt direktiven vara att bestämma mål, avsätta resurser samt styrning och uppföljning. 

Staten bör utifrån det ansvara för samordning, samverkan och kontroll.
57

 Kommunerna har 

själv rätt att besluta om och finansiera den bedrivna verksamheten med stöd av staten och dess 

finansiella bidrag. De som argumenterar för kommunalt självstyre menar att kommuner 

riskerar att bli en del i en statlig organisation om exempelvis reglerad flyktingmottagning 

skulle genomföras. Där refereras styrningen till subsidiaritetsprincipen vilket innebär att 

                                                                                                                                                                                     
53 Skr 2008/09:24:5.  
54 Ibid:23. 
55 Ibid:35. 
56 Länsstyrelsens hemsida. 
57 SOU 1997:82: 23ff. 
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beslut ska fattas på så låg nivå som möjligt.
58

 Ett av det alldra största problemen inom 

styrningen mellan stat och kommun handlar om att det inte finns några gemensamma 

riktlinjer, det skapas ramverk men tillämpningen sker på lokal nivå. Utifrån 

implementeringsperspektivet har det kommunala självstyrandet ett betydande utrymme att 

tolka. 

Policies are continuously transformed by implementing actions that simultaneously 

alter resources and objectives /…/ it is not policy design but redesign that goes on 

most of the time /…/ implementation is evolution /…/ when we act to implement a 

policy, we change it.
59

  

I den här frågan sker strategierna och dess implementering av flera aktörer där alla har egna 

målsättningar, finansiella begränsningar samt arbetsrutiner. De lokala politiska aktörerna har 

därför egenmakt att omformulera den centralt beslutade politiken eller helt enkelt ”låta bli”.
60

 

3.5. Mål för nyanländas introduktion 

Dessa mål är skapade i samråd med Arbetsmarknadsverket, Migrationsverket, Skolverket, 

Myndigheten för skolutveckling, Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL) samt Socialstyrelsen. Kommunen har sedan handlingsfriheten att bryta ner och 

formulera egna mål utifrån dessa. De övergripande målen är  

Samhällets insatser för nyanlända kvinnor, män, flickor och pojkar under deras 

första tid i Sverige, ska inriktas på att ge förutsättningar till egen försörjning, 

utbildning och delaktighet i samhällslivet.
61

 

Huvudmålet är ”…/uppväxtvillkor är uppmärksammade och deras förutsättningar för ett gott liv i 

Sverige är så gynnsamma som möjligt.”.
62

 Delmål för allmän introduktion och skolan, utöver 

Skolverkets råd är bland annat att skolan ska introducera barnen i fritidsaktiviteter, 

kulturinstitutioner och det svenska samhällslivet överlag. 

3.6. Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever 

Skolverkets Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever (2008) behandlar sex områden 

de anser att skolan skall prioritera vid utbildningen av de nyanlända eleverna. Mottagandet 

behandlar de riktlinjer som kommunen bör ha, deras uppgift är att se till så att dessa är kända 

bland skolans personal. Skolan bör ha rutiner för mottagandet samt så snabbt som möjligt 

skapa förtroendefull relation med vårdnadshavare. Introduktionen är att verka för samarbete 

                                                           
58 Marcsson 1992: 35ff i Bengtsson 2002: 38f. 
59 Majone, G & Wildavsky, A. 1978:114 i Kadhim 1999: 4. 
60 Kadhim 1999: 4ff. 
61 Integrationsverket 2006:1. 
62 Ibid:3. 
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mellan berörda parter i närsamhället. Skolan bör ha skolintroduktionens delar fastställda, 

rutiner för introduktion i klassen, kontinuerligt informera elev och vårdnadshavare om skolans 

värdegrund, mål och arbetssätt. Individuell planering behandlar de riktlinjer som skolan bör 

ha vad gäller elevens kartläggning, även klargöra vem som ska ha ansvaret, överväga om 

eleven bäst utvecklas in i särskild grupp eller klass. Undervisningen behandlar riktlinjer 

kommunen bör ha angående modersmålslärare samt svenska som andraspråkslärare. Det är 

viktigt att skolorna tar tillvara elevens kunskaper och utveckla dem, hittar ett arbetssätt som 

utvecklar språk i samband med lärande av ämnesinnehåll. Kommunen bör kontinuerligt 

utvärdera effekterna av riktlinjerna, följa upp tillgodoseendet av modersmålslärare samt 

svenska som andraspråkslärare.  Skolan bör regelbundet se över sina rutiner, utvärdera 

effekten av den enskilda elevens placering, Kommunen ska kunna identifiera och samordna 

kompetensutveckling till den personal som jobbar med barnen i utbildningen. Skolan ska även 

se över behoven av kompetensutveckling samt bedöma personalens behov.  
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4. Resultat 

Resultatdelen kommer att presentera kartläggningen som är gjord utifrån intervjuer och övrigt 

material. Kommun för kommun görs en presentation av handlingsprogram eller riktlinjer som 

finns för introduktion av nyanlända barn/ungdomar i kommunerna och skolorna., samt vilka 

metoder och rutiner som de jobbar efter. Vidare behandlas vilka prioriteringar som 

kommunerna lägger resurser på för introduktion och mottagande av nyanlända barn och 

ungdomar, samt vilka problem de kan stöta på i en introduktion av nyanlända barn och 

ungdomar. 

Tabell 1. Kommunernas mottagande av flyktingbarn 2007-2010. 

Kommun 2007 2008 2009 2010 

Kungsbacka - Sep>3 8 3 

Varberg
63

 40 7 23 6 

Falkenberg 0-20 år 30 46 11 2 

Hylte - 7 6 4 

Halmstad 0-17 år 31 43 30 4 

Laholm 0-18 år 14 10 15 9 

Tabell 2. Skolornas mottagande av nyanlända, antal skolor samt lärartjänster. 

                                                           
63Varbergs siffror avser antal barn/ungdomar som Margareta jobbar med, som är inom introduktionen under respektive läsår. 

De kan ha kommit 2 år tidigare eller månaden innan. 

 

Kommun Antal Nyanlända Antal skolor Resurser i tjänster 

Kungsbacka 

För- och grundskolan 20-25 

nyanlända/år. 

Ej tillgängligt. Ej tillgängligt. 

Varberg 

Cirka 31 nyanlända/år 

exklusive flyktingbarnen. 

07/08:6 skolor 

08/09:8 skolor 

09/10:4 skolor 

07/08: 9,5 lärartjänst 

08/09: 8 lärartjänst 

09/10:4,5 lärartjänst 

Falkenberg 

70-80 nyanlända/år. Förberedande klass för års 

6-9, annars är elever 

fördelade på 13 skolor. 

22 modersmål, 9 heltid, 3 

deltid resten timanställda. 

Hylte 

40-50 nyanlända/år. 3 skolor. 1 lärartjänst från 

kommunen, 4-6 pedagoger i 

skolorna. 

Halmstad 

För- och grundskolan cirka 

75, IVIK cirka 65 

nyanlända/år. 

Förberedande klass, 

exklusive IVIK. 

20 modersmålslärare i 26 

olika språk exklusive sv2 

lärare. 

Laholm Cirka 40 nyanlända/år. 
3 Grundskolor exklusive 

IVIK. 

1 lärartjänst, 

6 modersmålslärare i 4 olika 

språk. 
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4.1. Kungsbacka Kommun  

Dalibor Eminefendic har arbetat som flyktingsamordnare sedan september 2008 då han 

startade verksamheten. Han har två integrationssekreterare under sig. Tidigare arbetade han 

med flyktingmottagande i en annan kommun och totalt sett har han arbetat inom området i 11 

år. Han har inte sett förändringar överlag utan deras riktlinjer har alltid varit att arbeta med 

marknadsorienterad- och jämställdhetsintroduktion. Om förändringar skett har det varit inom 

organisationen alltså inte övergripande angående flyktingarna.  Kungsbacka kommun har 

avtal på 50 flyktingar per år med Migrationsverket. Jens Alderblad är utvecklingsledare och 

ställföreträdande förvaltningschef i Kungsbacka kommun.  

4.1.1. Riktlinjer och mål 

Det material angående riktlinjer i Kungsbacka kommun som är delgivet är från 

Hålabackasskolan och arbetades fram januari 2010. De är fortfarande under bearbetning och 

kan liknas vid en stomme för fortsatt arbete. Följande sex områden inom mottagandet av 

nyanländ elev inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan finns; 

1. Flyktingmottagningen (FM) kontaktar; 

Förskolebarn: /…/ Barnomsorgsassisten för respektive pedagogisk enhet. 

Barn i grundskolan: till berörd skola blankett64 med kopia FG/ förvaltningens kontaktperson Jens Alderblad. 

Ungdomar i gymnasieskolan: anmäler till berörd rektor med kopia till /…/ kontaktperson Gunlög Bölin.  

2. För flyktingbarn ansvarar Flyktingmottagningen för att en hälsoundersökning kommer till stånd /…/ nyanlända 

barn/ elever gäller hälsosamtal med Elevhälsan /.  

3. Rektorn kallar, med stöd av FM, till inskolningssamtal /…/  

4. Modersmålstöd i förskola samt studiehandledning /…/ organiseras av mottagande skola.. 

5. En kontaktlista /…/ FM ansvarar för detta. 

6. Uppföljningsmöte hålls senast tre månader efter inskolningssamtalet, skolan kalla..65  

 

Alla anses vara medvetna om dessa riktlinjer därför det är ett nätverksutformande arbete som 

Kungsbacka jobbar efter. Man har möten, överenskommelser mellan organisationerna och 

enheterna. Specialpedagoger, IVIK (Individuella programmets Introduktionskurs), skolorna 

osv. De olika inblandade i introduktion har skapat riktlinjerna tillsammans och sedan är det 

upp till varje enhet att förankra dessa i sin organisation. De har en arbetsgrupp som håller på 

att sammanställa en mer utarbetad och detaljrik plan som ska bli lättare för skolor som är 

ovana. Efter att dokumentet är färdigsammanställd menar Jens Alderblad att det är upp till 

rektorerna att hålla detta levande i kombination med att forma rutiner utifrån dokumentet.  

                                                           
64

Blankett vars innehåll skall inkludera, ursprung/språk, familjesituation, tidigare skolgång, adress, telefon, kontaktperson på 

flyktingmottagningen. 
65 Riktlinjer för mottagande 2010-01-19, Kungsbacka. 
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4.1.2. ”Nätverkande och köpta tjänster”. 

Eftersom det handlar om ett nätverkande, förväntas att de inblandade aktörerna alla tar sitt 

ansvar på det område som de arbetar, att de informerar underordnade vad deras 

ansvarsfördelning inbegriper. Flyktingbarn är medborgare i kommunen liksom alla andra 

medborgare och ska därför behandlas lika samt ha lika rättigheter. Andra medborgare 

förväntas därför också hjälpa till att underlätta integrationen. 

Figur 3. Nätverkande mellan enheter. 

 

Kompetensutvecklingen ligger under utbildningsnämndens enhet. Precis som figuren visar 

finns det ett nätverkande mellan olika förvaltningar. Bland annat så skapas avtal med 

socialförvaltningen angående boendefrågan, samt andra områden rörande barnens och 

familjernas hälsa. Det finns en enhet under socialförvaltningen som heter familjehuset där 

speciell personal finns för familjer, dit kan även extra resurser behövas om det finns flyktingar 

med dessa behov.  

Dalibor Eminefendic kontaktar skolan och sedan ordnas inskrivningssamtal gemensamt 

mellan barnet och föräldrarna, han själv, lärare eller rektor och en tolk. Inskolningssamtalen 

för barnen kan antingen bli ett par eller flera, de har uppföljningssamtal för att se så att barnen 

mår bra och föräldrarna är nöjda. Fortsatt kontakt med skolan om behovet finns och extra 

insatser ordnas ibland. Exempel på detta är en familj som förskolan nyligen haft problem 

med. Familjen och barnet hade helt enkelt inte fungerat bra i förskolan och då organiserades 

möte med familjehuset som ligger under socialförvaltningen för att stödja och hjälpa familjen.  

Kulturskolan ligger inom samma förvaltning som flyktingmottagningen, därför erbjuder de 

alltid barnen att börja på kulturskolan. Det samordnas alltid för barnen och ungdomarna och 

deras fritidsaktiviteter, kommunen står för kostnaderna, vare sig det är medlemskort eller 

terminsavgift. Ett mer speciellt exempel är en pojke som ville börja på boxning. Dalibor 
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kontaktade Göteborgs boxningsklubb och fick en plats, kommunen betalade och står även för 

transportkostnaderna till Göteborg åt pojken. Föräldrarna erbjuds även alltid gå en 

samhällsinformationskurs, vilken behandlar hur svenska skolan fungerar, föräldrarnas roll i 

det svenska samhället och även för barnen, demokrati i samhället samt i familjerna, och 

information om barns rättigheter.  

De finns inga förberedelseklasser i Kungsbacka utan de börjar direkt i vanliga klasser. De 

erbjuder sedan de nyanlända barnen i klasserna modersmålsundervisning, det är dock inget 

som automatiskt ges. De har heller igen speciell svenska som andraspråksundervisning utan 

undervisas gemensamt med övriga elever, dock styr de eleven mot klasser som har lärare med 

behörighet i svenska som andraspråk.
66

 Undantag finns här för förskolebarnen i Kungsbacka 

kommun, de får 15 timmars svenska som andraspråksundervisning i veckan.
67

 De håller just 

nu på att bygga upp så att det ska finnas lärare i svenska som andraspråk och 

studiehandledning i modersmålet. Det är ett klurigt område och Kungsbacka har vänt sig till 

specialpedagogscentrum och får hjälp därifrån. Barnen får inte tillräcklig undervisning i 

modersmål och detta område skall utvecklas i samband med att de hade skolinspektion förra 

året.
68

 De hade för varierande syn modersmålsundervisning bland skolorna och måste därför 

förtydliga detta för hela kommunen. 

Kompetenscentrum, vilket är den enhet som flyktingmottagandet ligger under i Kungsbacka 

kommun, får all ersättning Migrationsverket betalar ut och bestämmer över dessa resurser. 

Det är Dalibor med sekreterare som handhåller och fördelar dessa resurser. Det kan röra sig 

om extra resurser till skolorna, då de skickat in en skriftlig förfrågan om extra resurser om de 

anser att klassen är stor och mer hjälp till nyanlända elever krävs. Flyktingmottagningens 

verksamhet handlar om att organisera, skapa förutsättningar och att sedan informera om det 

till andra aktörer. Kompetenscentrum betalar skolorna 25,000 kr per barn och per år som en 

ersättning, samt den skolpeng som är lik för alla barn i svensk skola. Motkrav på det belopp 

skolorna får är att de ska komma med en kostnadskalkyl till kommunen först. Resurserna för 

exempelvis modersmålslärare finns det gott om, det är snarare mängden kvalificerade lärare 

som är svåra att få tag på. Fördelningen av resurserna till skolorna för flyktingbarnen betalas 

ut i förskott men om merkostnad uppstår regleras beloppet i bokslutet, till exempel kanske en 

                                                           
66 Jens Alderblad, Kungsbacka. 
67 Dalibor Eminefendric, Kungsbacka.  
68 Jens Alderblad, Kungsbacka. 
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skola får 150,000 kr men har kostnader för barnen upp emot 500,000 kr. Viss del av 

resurserna ”ropar de av i efterhand”, vilket rör sig om de socioekonomiska bitarna samt de 

barn som kommer som arbetskraftsinvandring, anhöriginvandring och övrig form av 

invandring.
69

 

Vad gäller kompetensutveckling inom Kungsbacka kommun vänder sig inte enskilda 

tjänstemän till flyktingmottagningen utan de mailar istället ut och informerar verksamheterna 

det berör och tillhandahåller sedan dessa med resurser. Det finns ett stort intresse men 

Kungsbackas syn på det är att det finns en stor grupp barn i samhället med olika intressen och 

behov, all tid och fokusering kan inte enbart läggas på en nyanlända eleven, därför försöker 

man ”avdramatisera” det lite. Den grupp som är ansvarig för nyanlända barn och ungdomar 

gör allt ifrån studiebesök till olika kurser om flyktingmottagande till största del i Göteborg. 

Lärare i svenska som andraspråk har möjlighet att få kompetensutveckling genomlärarlyftet 

där det finns kurser. 

4.2. Varbergs Kommun 

Margareta Olofsson har jobbat som integrationssekreterare sedan 2007 då tjänsten startades 

upp och sedan utformades av henne. Innan hon tillsattes denna tjänst arbetade hon på 

socialbyrån under tio års tid. Mycket av det arbete hon gör i dag kan relateras till det arbete 

där hon även tog hand om barn och såg till deras bästa. Birgitta Neuman har enbart haft 

befattningen i 3 veckor innan arbetade hon som chef för rektorerna i frivilliga verksamheten 

vilket är gymnasiet och komvux. 

4.2.1. Riktlinjer och mål 

Båda intervjuade i Varberg var osäkra på om det fanns riktlinjer för kommunens mottagande 

som allmänheten kunde ta del av, men säkra på att de berörda aktörerna är klara över vilka 

förhållandena är och vad som ska göras. Rutinerna de använder sig av i dag sattes av Ibrahim 

Baalbaki på arbetsmarknadsenheten och en tidigare kollega till honom. Dessa metoder satte 

de ihop med politikerna samt chefen Magnus Stolt på Arbetsmarknadsenheten för 6-7 år 

sedan. Arbetsmarknadsenheten tog då över ansvaret för flyktingmottagandet från 

socialförvaltningen. Margareta kallade till att börja med in rektorerna på ett möte där hon 

presenterade sig och vad hon sysslar med och vad hon förväntar sig av deras samarbete. Hon 

menar att det därefter är klart för alla hur och vad hon förväntar sig och vem som har vilket 
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ansvar. Så hon lade grunden till sin metod för tre år sedan, när de samtidigt hade ett tätt 

samarbete med en skola i Veddige där de tog emot 12 barn med stora problem. Genom bra 

samarbete med rektorer kunde de finna metoder att hantera situationen och få en bra start i 

samarbetet vilket sedan har rullat på naturligt. 

4.2.2. ”Allt knutet till Arbetsmarknadsenheten”. 

Resurserna går direkt till Magnus Stolt som är chefen på arbetslivsförvaltningen. Ibrahim 

jobbar med flyktingföräldrarnas introduktion och mottagande, han tillsammans med 

Margareta känner till budgeten och distribuerar den efter behov. Margareta lägger budgeten 

per läsår därför att hon ser skolan som grunden till barn och ungdomars introduktion och 

mottagande. När hon lägger budgeten beräknar hon den i samråd med aktuella rektorer där 

hänsyn tas till flyktingelevens individuella behov. Det sker lång planering för inskrivna inom 

introduktionen, redan nu i april förbereder man för dem som börjar höstterminen 2010. Det är 

alltså en stor handlingsfrihet inom resursfrågan och pengarna behöver inte redogöras för i 

detalj vart de går, de har sin del att distribuera och pengarna anses inte vara några problem i 

kommunen just nu.  

Rektorerna har handlingsfrihet och förväntas handla utifrån det ansvar de fått. Ibland 

kontrolleras detta och det har hänt att resurserna gått till annat än syftet. Det finns inget 

samarbete mellan nämnder utan ärenden lämnas i sådana fall över. Det upptäcktes tidigt att 

socialtjänsten var i omorganisering och de hade ingen struktur att samarbeta med. Det blev 

billigare och enklare att själv arbeta med frågorna genom att köpa in tjänsterna privat. Just nu 

pågår dock ett litet samarbete med en handläggare på socialförvaltningen, det är en familj 

arbetsmarknadsenheten tidigare jobbat med som lämnats över till socialförvaltningen. Detta 

samarbete är främst för att handläggaren tog initiativ och ville ha hjälp av Margareta, men det 

rör sig främst om en enskild situation, hur handläggaren känner för stunden. Resurserna för 

skolorna är uppdelade så att förskola och grundskola får pengar utifrån de barn man tar emot. 

Birgitta ”tror rektorerna söker pengarna och får dem i egen besittning direkt”.
70

  

Kommunen sprider med flit ut barnen i skolorna, kontakt med rektorerna tas och de ger dem 

en chans att få ta del av ett samarbete genom att ta emot barn i skolan. Skolorna är väldigt 

positiva till detta och en skola har till och med vänt sig till kommunen och gett förslag på att 

få vara delaktiga. Barnen kommer direkt in i vanlig klass, vilket har att göra med att 
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skolvärlden inte tycker om förberedelseklasser. Det skulle vara billigare för Varberg om de i 

stället hade förberedelseklasser och Margareta ser det som ett bra alternativ.  De nyanlända 

kan enbart dela på vissa aktiviteter och vara delaktiga i vissa klasser så som gymnastik, konst 

och där språket inte sätter gränser för förståelsen.  

Det saknas struktur och gränser i flyktinghemmen därför måste barnen in i samhället 

så snart och smidigt det går.
71

 

Man har en tät och kontinuerlig kontakt med föräldrarna och undervisar barnen enskilt eller i 

grupp. När det gäller modersmål går kommunen aldrig in med pengar. Däremot har de 

studiehandledning på arabiska och turkiska för vissa elever. Det är lärarna som kommunen 

anställt som hanterar kontakt med föräldrarna. Man har ett par månader av förberedelser och 

planerar för de barn som kommer. Lärarna som jobbar med barnen tilldelas tjänst per läsår likt 

budgetplaneringen. Barnen som är nyanlända ligger i kommunens system och har tillgång till 

deras resurser per läsår och sedan är det upp till föräldrarna om fortsatt kontakt ska ske, i vissa 

fall är det så att något barn behöver mer men normalt sett blir det ett vanligt skolbarn efter ett 

år.  

Resurserna anses ha täckt behovet av svenska som andra språk och stöd i andra ämnen. Extra 

resurser är lagda på svenska som andraspråk därför det anses vara en viktig grund, 

Migrationsverkets resurser är lagda på 2 timmar i veckan vilket är för lite. Modersmål hade 

Varberg extra från början men senare insågs det att en gräns måste sättas någonstans, därför 

får skolorna enbart två timmar i veckan av kommunens resurser sen får de ta från sina resurser 

Vid frågan om kompetensutveckling har Varberg inte prioriterat lärarna utan de får ta av 

skolans resurser för att utbilda sig eller gå på kurser. De är väldigt positiv till kurser, 

seminarium och annan utbildning av sina assistenter eller språklärare. Det räcker att de vänder 

sig till arbetslivsförvaltningen så beviljar Margareta resurser till detta. Det har varit 

förvånansvärt liten efterfrågan men ibland har vissa kurser om trauma, språk eller 

flyktingpolitik beviljats. Exempel var de på en tvådagars kurs i Stockholm som handlade om 

att se med en positiv syn på hur man möter barnen.
72

  

4.3. Falkenbergs Kommun 

Helena Jonsson har jobbat två år som planerare och utredare men ett år inom området för 

nyanlända. Tidigare jobbade hon på Göteborgsregionens kommunalförbund i fem år med 
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olika frågor. Margaret Hermanson är gruppchef över introduktion på arbetsmarknadsenheten, 

hon har haft den befattningen under 8 års tid. Falkenberg har hela tiden haft strömmar av 

flyktingar som ökat eller minskat. Nu har det minskat i samband med att flyktinganläggningen 

i Falkenberg stängt och förflyttats till Göteborg. Förra året vid samma tid hade enheten 10 

anställda, nu utöver Margaret finns 2 handläggare och en praktikantsamordnare kvar, detta 

beror på minska inflyttning. 

4.3.1. Riktlinjer och mål 

Figur 4. Ansvarsområden och förvaltningsstruktur Falkenbergs kommun. 

 

 

 

 

 

Falkenbergs flyktingmottagning har tydliga riktlinjer hur man mottar och introducerar 

nyanlända barn och ungdomar. Först och främst är det föräldrarna som bär det största ansvaret 

i att integrera barnen i samhället. Men enheten är där för att stötta familjen i de första mötena 

med skola, barnomsorg, vård och andra kontakter. Man har sedan ett första möte med 

Falkenbergs Arbetsmarknads- och Introduktionsenhet (FAMI) där man kartlägger barnens 

behov. Familjer som flyttat in direkt med uppehållstillstånd skall göra en hälsoundersökning, 

med deras godkännande. Riktlinjerna talar tydligt om hur ett introducerande fungerar för 

förskolebarn, grundskolebarn, ungdomar i gymnasieskolan, barnens fritid, nätverksmöte, 

aktiviteter, föräldrar samt avslut på introduktionstiden. Deras inställning till uppföljning av 

barn och ungdomar är att det ”kan göras efter 6 månader och ett år om det finns skäl till 

det”.
73

 De har kurser för föräldrarna ”Föräldraskap i ett nytt land” som är en gemensam kurs i 

samarbete med Familjecentralen och socialförvaltningen. Där diskuteras barnkonventionen, 

familjestruktur och förändrade roller i familjen samt barnomsorg i Sverige. Falkenbergs 

riktlinjer behandlar det som familjen och deras barn har rättigheter till, utifrån en allmän 

verksamhetsbeskrivning. Den ger inga större ansvarsfördelningsbeskrivningar åt pedagoger 

och olika enheter. Barn- och Utbildningsförvaltningen (BUF) i Falkenberg har gjort en 
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arbetsbeskrivning för s.k. introduktionsguider, ”Introduktionsguidernas uppdrag”, där står 

tydligt vad en introduktionsguide skall göra, exempelvis vara med barnen de första dagarma i 

skolan sedan göra återbesök efter 2 veckor och därefter utifrån behov. De ska guida den 

nyanlända eleven och introducera skolsköterska, lärare, visa matsal, idrott och liknande för att 

eleven ska känna sig trygg.
74

 Det finns övriga dokument som ”Arbetsgång för nyanländ elev 

som klassplaceras och får en introduktionsguide” detta dokument finns för både F-5 och 6-9. 

Går man årskurs 6-9 börjar man i en ”basgrupp” (förberedande klass) och F-5 är från förskola 

upp till årskurs 6, där man börjar sin klass men med en introduktionsguide.  

4.3.2. ”Projekt Nyanländ”. 

Tillsammans med FAMI har BUF arbetat fram ett samfinansierat program som ska ge bättre 

start för nyanlända i Falkenbergs skolor. Detta grundar sig delvis i att skolinspektionen i 

samband med sitt besök 2009, framförde kritik mot att introduktionen såg olika ut på skolorna 

i kommunen och att ämnet svenska som andraspråk inte alltid bedrivits i enlighet med 

nationella riktlinjer. Därför har de försökt skapa en enhetlig syn, metod och riktlinje. De 

började med att skapa en arbetsgrupp som bland annat gjorde studiebesök i Gnosjö kommun 

för att studera deras arbetsmetoder. De sjösatte projektet våren 2009. Samordnaren har en  tät 

kontakt med FAMI, hemmen och skolorna från första introduktionsdagen. Falkenberg har 22 

anställda modersmålslärare varav 7 har behörighet som modersmålslärare och 9 stycken är 

heltidsanställda.
75

 

Från 0-5 år går barnen i förskola och de är inte med i projektplanen ännu men ska arbetas in. 

Från fem års ålder till att man går i 5:an använder man en introduktionsguide. Årskurs 6-9  

går i en basgrupp vilket är förberedande för skolgång. Dessa går där ca 4 månader men oftast 

blir det 6-7 månader, under tiden integreras de i sina vanliga klasser successivt. De går där de 

är boende men basgruppen är placerad på en skola i kommunen så skolskjuts ordnas. Helena 

har skyldighet att göra ständiga rapporteringar angående projektet till BUF som tryckt på för 

att utveckla arbetet. 

Karin Delin är kvalitetsstrateg på pappret och det är hon som sköter resurserna. De får del av 

FAMI:s resurser i efterhand, efter att de rapporterat in vad de gjort. Med tanke på det nya 

projektet har de fått lite extra pengar för att starta upp och få det i rullning. Migrationsverkets 

pengar söker de också själva från utbildningsförvaltningen. Ekonomerna söker detta och det 
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delas direkt ut till skolorna, för asylbarnen. Pengarna som kommer till FAMI fördelas enligt 

gamla vanor. Delvis går pengarna till BUN för vuxnas Svenska För Invandrare (SFI) samt för 

projekt nyanlända, dessa pengar betalas ut i samråd med enhetschefen. Alla de andra pengarna 

kommunen får in går till kurser, utbildning, personal och omkostnader för enheten i sig 

själv.
76

  

De yngre barnen klassplaceras direkt och får en introduktionsguide. Det är fem punkter som 

man utgår ifrån. Det började de med i projektet och det har blivit mycket lyckat. Det är inte 

meningen att det ska sitta en tolk och översätta utan de ska användas i den dagliga 

verksamheten. FAMI rapporterar till samordnare som kontaktar ansvarig lärare för 

inskrivningssamtal, allt står i dokumenten. Sedan följer samordnaren upp de nyanlända 

elevernas språkliga och sociala utveckling. Rutinerna för de äldre är att de går i basgruppen, 

förra terminen hade de 21 stycken elever i denna. De som går förberedelseklassen börjar så 

smått i ordinarie klass och slussas ut efter hand. De har märkt att både läraren och eleven 

behöver väldigt mycket stöd i denna process. Det är där de håller på att jobba, det är inte så 

många kvar i basgruppen just nu så hjälpen behövs i skolorna.  

BUF med Helen Jonsson i spetsen utvärderar kontinuerligt och nu i slutet på 2010 krävs en 

större och mer omfattande utvärdering av projekt nyanländ. De har dokumenterade 

nulägesrapporter där de behandlar bakgrund, nulägesbeskrivning av skolår 6-9, F-5, personal, 

svenska som andraspråkspersonal samt övriga pedagogiska resurser och sist uppföljning och 

utvärdering. De visar på vilka redovisningar de gjort inför FAMI som står med resurser till 

projektet samt sätter upp verksamhetsmål för 2010.
77

 De har även dokument för ”Utvecklat 

mottagande i Falkenbergs kommun” där en bakgrund av arbetet behandlas samt beskrivning 

av arbetsgrupperna, nulägesbeskrivning, projektbeskrivning, där målgrupp, syfte, metod, 

uppföljning och utvärdering, samordning, resurspedagoger i verksamheten samt kostnad 

förklaras. 

4.4. Hylte Kommun 

Flyktingsamordnare Susanne Nygren fick sin tjänst sommaren 2007 men startade november 

2008 efter föräldraledighet. Tjänsten är halvtid som introduktionshandläggare och halvtid som 

socialsekreterare (försörjningsstöd), innan jobbade hon enbart som socialsekreterare. Christer 
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Grähs är enhetschef för arbetsmarknadsenheten son ligger under arbets- och 

näringslivskontoret. Lissi Pedersen är rektor i Hylte kommun, hon har haft befattningen i ca 4 

års tid och har tidigare sedan 1979 jobbat som pedagog i Hylte inom olika områden.  Michael 

Falk som är skolchef hänvisade till Lissi då han menade på hennes kunskap var större inom 

området. Hon ansvarar för asylbarnen, dessa ligger under statliga ansvaret i den bemärkelsen 

att skolorna söker resurser i efterhand för de barn de tagit emot. Migrationsverket ansvarar 

sedan för omkostnaderna. Kommunen har i det stora hela inget ansvar att betala skolorna för 

ersättning av de asylsökande barnen.  

Hylte kommun har sedan oktober 2003 en överenskommelse om flyktingmottagande 

med Migrationsverket. Från Migrationsverket får kommunen en schabloniserad 

ersättning för 3 års uppehälle för varje flykting och annan utlänning som tas emot 

och omfattas av ersättningsförordningen.
78

 

4.4.1. Riktlinjer och mål 

Det finns inga lokala riktlinjer utan asylmottagandet upparbetas på varje skola, exempel så har 

Rydöbruks skola har haft flest mottagande och har därför delat med sig av sin kunskap till 

andra skolor. De har haft utbyten mellan personalen och berättat hur man kan jobba med 

barnen. Arbetet de gör i Hylte är utarbetat sedan 10-15 år tillbaka och det har fungerat och 

fungerar fortfarande. Det är ca 4 lärare och 6 pedagoger som jobbar med barnen. De har alltid 

samma mottagandeprocedur för alla barn men sedan är det barnets individuella behov som 

styr det fortsatta arbetet. Alla ligger på olika nivåer eller kommer från olika länder. Det finns 

ingen handlingsplan som är skapad för skolorna eller lärare att följa. Det finns en rutin, det 

finns en ansvarsfördelning och alla vet sin plats. Detta beror helt på att det är en så liten 

kommun att det inte skapar problem, man checkar konstant av med varandra och vet sin 

plats.
79

 

De har överlag inte förberedelseklasser utan integrerar barnen direkt in i vanliga klasser. Där 

finns inga övergripande riktlinjer på hur detta skall se ut och vissa, till exempel Örnaskolan 

har i perioder haft förberedande klasser om antalet barnen blivit fler. Det är Rydöbruk, 

Landeryd och Hylte som tagit emot de nyanlända barn och ungdomarna i störst utsträckning.
80

 

Familjerna bjuds in så snabbt det går att samordna till skolan på ett introduktionssamtal. Man 

bokar tolk och mottagande lärare är på plats. Sedan går man igenom noga vad den svenska 
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skolan står för och vad det innebär, vilka tider det är, hur lunchen ser ut, idrotten fungerar, lov 

och lovdagar, läxor, rutiner och arbetsmetoder på skolan.
81

 De tar även reda på av föräldrarna 

vad eleven kan kunskapsmässigt samt hur mycket, om ens de gått i skolan tidigare. De får sin 

klasstillhörighet, lär sig svenska, är med och leker så mycket de kan och det går, får 

klassfaddrar, men främst jobbar de intensivt med språket och lite matte. Det viktigaste är att 

de ska utvecklas. Det som anses svårt är att det finns mycket oro hos asylbarnen, vissa har 

väldigt svårt för att lämna föräldrarna. En skola med asylbarn måste vara väldigt noga med 

hur de gör med yrkesdagar eller om de bjuder in polis eller brandkår. Detta förknippas med att 

asylbarnen ska skickas hem eller andra traumatiska minnen. De har nära kontakt i skolorna 

med kuratorn, psykolog samt skolsköterska. Det är tungt jobb för pedagogerna då det ibland 

är hjärtkrossande situationer.
82

  

4.4.2. Normalisering 

Riktlinjerna som Hylte jobbar efter är att ha en så normal introduktion som möjligt, 

flyktingsamordnaren ska göra uppföljning. Om frågan om förändring kommer upp görs något 

åt saken annars ska de behandlas som svenskar. Detta har att göra med att de inte vill 

diskriminera invandrare och skapa ett utanförskap. En familj som bott i Hylte tidigare hörde 

exempel av sig och förklarade att de känt sig åsidosatta i sin nya kommun därför att barnen 

gick i vanliga svenska klasser i Hylte men var tvungna att gå med andra invandrare i speciella 

förberedelseklasser. Det finns en risk att förberedelseklasser kan skapa ett utanförskap, detta 

vill man undvika i Hylte.
83

 Hylte anser att skolgången är den plats där barnen introduceras 

och det är där resurserna bör läggas, de som besitter kunskapen ska självklart hantera sitt 

område. Kompetensen som finns på arbetsmarknadsförvaltningen handlar om samordning och 

jobb och sedan delger de ansvar till skolorna.
84

 I Hylte kommun har de försökt ta tillfället i 

akt med kulturellt utbyte och lära sig av dessa barnens kulturer och traditioner. De anpassar 

därför inte undervisningen till de andra barnen förutom inom ett område och det har varit 

beviljande av fritidsplatser även om föräldrarna inte jobbat. Därför det kanske funnits behov 

för barnet att få komma ut i sociala miljöer eller få lite extra stöd på fritiden.  

Kommunen får en schablonersättning av staten som betalas ut 8 gånger under två års tid. 

Dessa intäkter kommer till arbetsmarknads- och näringslivsnämnden. De pengarna som blir 
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över efter dessa två år går till en flyktingfond i kommunens besittning. Pengarna beräknas 

täcka 3.5 år men det blir ca 3 år i verkligheten. Hylte har haft ett överskott varje år vilket 

läggs till i fonderade flyktingfonden. Dessa pengar kan exempel gå till flyktingfamiljer som 

inte har självförsörjning eller till sfi-undervisning, skolan har även tagit en stor del av dessa 

pengar speciellt Örnaskolan där flest barn tagits emot. Vad de gjort inom Hylte för dessa 

pengar är att tillsätta en extra tjänst vilket är i form av någon specialpedagog. De pengar som 

tas ifrån fonden måste gå genom kommunstyrelsen. De beslut angående resurser som Christer 

tar är delgivna i tydliga strategier, exempelvis fritidsaktiviteter eller rutinutbetalningar i form 

av försörjningsstöd.
85

  

Vad gäller asylbarn finns det fasta avgifter per barn och räknas på en femveckorsperiod. Det 

finns alltså en bestämd avgift för förskole-, grundskole- och gymnasieelev. De söker per 

kvartal eller per halvår genom att skicka in redovisning i form av faktura till 

Migrationsverket. Dessa pengar kommer sedan i efterhand till skolorna. Det finns inga direkta 

avtal vad gäller asylbarnen utan genom att Migrationsverket har sina lägenheter i Hylte 

tvingas skolorna ta emot alla barn som är i skolåldern. Det handlar inte om platser på det viset 

vi kan se flyktingbarn. Migrationsverket avanmäler automatiskt de utvisade barnen och 

skolorna skriver in alla asylbarn. Om skolorna skulle behöva söka extra resurser för barnen 

söker de sig till socialförvaltningen eller barn- och utbildningsnämnden i Hylte kommun. 

Resurser för barn i behov söker de från familjecentralen/socialen då i form av elevassistent, 

specialpedagoger där de söker per termin. De asylpengar de fått i efterhand av 

Migrationsverket har i det stora hela täckt utgifterna. Behöver de specialundervisning kan mer 

medel sökas.  

Svenska som andraspråk och modersmål är på väg att förbättras för det är antagligen där 

bristerna för Hylte kommun ligger. Det är lite av en paradox då de samtidigt inte kan anställa 

personal för att jobba som modersmålslärare inom varje språk som behövs, det finns varken 

tillgång eller medel inom detta område. Därför har de enbart en modersmålslärare i albanska 

just nu. De ligger i uppstarten för att förbättra detta område genom att de reflekterar lite över 

de största språken just nu och på så vis funderar på samt har tagit kontakt med Halmstads 

kommun angående att få köpa in lite timmar för just de språk som behövs, detta blir då en 

form av samordning mot betalning. Vad gäller svenska som andraspråk är de på väg att 
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förbättra genom att de har fortbildning, nätverksbildning samt avsatt mer resurser inom detta 

område. 

4.5. Halmstads kommun 

Hedvig Essunger, barnintroduktionshandläggare vid arbetsmarknadsenhetens flykting 

mottagning, hon har arbetat på sin befattning sedan november 2005. Innan dess arbetade hon 

som förskolelärare men utbildade sig vidare inom beteendevetenskap. Raija Martinsson, 

enhetschef på arbetsmarknadsenhetens flyktingmottagning, har arbetat på sin befattning i ca 

sju år men har jobbat som flyktingsamordnare och med dessa frågor sedan 1979. Christer 

Jönsson är rektor på Kärnhuset, det är ett resurscentrum för barn inom speciella områden, 

åldern sträcker sig från 1-20 år och behandlar därför förskola, grundskola och gymnasium. 

Han har jobbat som rektor på Kärnhuset i ca 5 år och innan denna tjänst jobbade han som 

lärare, specialpedagog på Andersberg. Ulf Olsson, rektor på IVIK, kom ny till skolan 2008 

och innan jobbade han som rektor på Kattegattgymnasiet på bygg- och elprogrammet. 

Tidigare hade han ibland kontakt med området därför några av de som var färdiga på IVIK 

kom till bygg eller el, ”Fri kvot” - intagning heter det där invandrareleverna som inte har 

tillräckligt poäng söker och kommer in genom kvotintag.  

4.5.1. Riktlinjer och mål 

Kommunfullmäktige i Halmstad har beslutat om avtalen, inriktningsmål, effektmål samt 

riktlinjer för introduktionen. Asylsökande barn och ungdomar ligger på skolans ansvar likt 

alla kommuner. Utifrån dessa skapas sedan flyktingintroduktionens verksamhetsplan. Samt 

med Integrationsverkets policydokument från 2006 Mål för nyanländas introduktion som 

beskriver de nationella målen för introduktion är ett viktigt instrument i arbetet. Enligt Hedvig 

är dokumentet ganska så okänt på skolorna, dock känner skolpersonalen till 

ansvarsfördelningen beträffande Hedvigs arbetsuppgifter. Skolpersonalen har inte utbildats 

och inte heller informerats av introduktionens personal utan det är rektorerna eller skolornas 

ansvar att vidareföra denna information, därför kan det varierar på skolorna. Christer Jönsson 

säger att ”de utgår från skollagen och andra författningar vilket är samma som det alltid 

varit”
86

 enligt honom finns de prioriterade målen inom området kvar. Det är behoven som 

styr resurserna inom området. Riktlinjerna för mottagandet har funnits under en lång tid men 

de har inte varit samlade i ett dokument. Nu önskar de uppnå ett samlat dokument som vilken 
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lärare som helst ska kunna plocka ur pärmen och följa. Eftersom verksamheten rullar på och 

nya lärare kommer in i bilden är det viktigt att ha dokument samlade. Skolinspektionen 

lämnade 2009 en rapport efter tillsyn av ett antal andra kommuners undervisning av 

nyanlända ungdomar. Detta gjorde att IVIK, med start ht-09, arbetade igenom och 

dokumenterade sina riktlinjer. Deras skolriktlinjer genomarbetades ht-09 där de utgick från 

skolverkets inspektion tidigare samma år och vilka anmärkningar övriga program fick.
87

  

4.5.2. ”Struktur”. 

De överenskommelser som görs i kommunen är till största del mellan arbetsmarknadsenheten 

och rektorn. Dessa överenskommelser är gemensamma projekt som delvis finansieras av 

utbildningsverket eller kärnhuset och delvis av arbetsmarknadsenheten. Det kan handla om 

barnens fritidsverksamhet, föreningsliv eller samhällkunskapsuppbyggande. Det kan även 

vara samarbete i form av extra resurstillskott i förskola och skola till personer som arbetar 

med de nyanlända barnen och ungdomarna. Resurserna som Kärnhuset tilldelas är en budget 

beräknat på verksamheten och de behov verksamheten har. Dessa pengar kommer in på ett 

konto som de som egen verksamhet själva styr över. Det finns även en del intäkter som styr.  

Christer förklarar situationen likt: 

Asylsökande är under statliga vingar, Migrationsverket. Kommunbidrag läggs till då 

det är en del av skolgången. De söker bidrag för 4 veckors perioder vilket blir att de 

söker för 6 månader, alltså terminsvis. Dessa pengar följer med eleven så länge de 

går i skolan och inte byter kommun finns dessa att fördela ut på de asylsökande 

eleverna i skolorna.  

Flyktingbarn ligger under arbetslivsförvaltningens ansvar. Problematiken i dag är att 

det kommer fruktansvärt många (ca 75 %) EES-medlemmar, arbetskraftsinvandring 

och anhöriganknytning som skolorna eller kommunerna inte får resurser för. De 

ligger på skolans ansvar, problemet är även att de inte har något nät runt om som 

fångar upp så som flykting utan det är skolan som är deras ända anknytning till 

samhället.
88

 

Flyktingintroduktionen har lokala skriftliga överenskommelser som är skriftliga avtal men 

innebär mer överenskommelser om samverkan. Det har ett avtal om extra resurser mellan 

Arbetsmarknadsenheten, BUF och Ungdoms Förvaltningen (UF), samt ett avtal med BUF 

från hösten 2008 avseende resursförstärkningar. Vad gäller avtalet med UF är det resurser 

inom skolan på IVIK.
89

 De får resurser genom den budget som utbildningsförvaltningen gör. 

Förvaltningen fastställer hur mycket de får men det finns ingen tydlig koppling till hur många 
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barn som kommer. IVIK har dock haft en ökning från 07/08 med ca 50 % fler ungdomar, 

medan budgeten enbart ökat med ca 80 000 kr. Hur gör de när kommunen tar emot barnen 

och till vilket ändamål hamnar de pengarna från Migrationsverket som kommunen tar del av? 

Rektor och anställda skall ha diskuterat liknande frågor då de inte ser ett tydligt mönster i 

resursfördelningen. Det finns en tydlig ansvarsfördelning i kommunen, flyktingintroduktionen 

ansvarar för flyktingbarnen/ungdomarnas introduktion för de som omfattas av introduktions 

insatser.. Vad gäller ansvarsfördelningen på grundskolenivå förväntas läraren ha ansvaret över 

sina elever i sin klass. De vet att de har ansvaret att hålla kontakt med vårdnadshavare vilket 

det gör genom samtal åtminstone en gång i veckan. Barnen går 2-3 terminer i 

förberedelseklasserna, oftast 2 därför man vill uppnå skolverkets begäran om snabb 

introduktion. Lärarna ansvarar för utskolningen då eleven slussas över i de vanliga klasserna. 

Lärare i de vanliga klasserna kan inte tacka nej till elever, men de kan säga till att barnen inte 

har tillräckliga kunskaper för att hänga med, de kan försvåra introduktionen vilket de ibland 

haft problem med. Inför varje läsår bestäms det vem som tar vilket ansvar. På IVIK har 

rektorn huvudansvaret och sedan bestäms vem som sköter mottagande och intervjuer på det 

specifika området. IVIK01 är mottagande klass, den första gruppen och man försöker att inte 

flytta dem under terminen/läsåret utan i stället låter man eleverna arbeta vidare i den grupp 

man är och terminen/läsåret därpå flyttas man upp.
90

  

Hedvig kartlägger barnen och upprättar en introduktionsplan utifrån social situation, intressen, 

utbildning, bakgrund och eventuella trauman. Hedvig bedömer var dessa barn ska placeras. 

De hamnar i förberedelseklasserna (7 år och upp), där hon anmäler barnen och ber dem ordna 

en plats. Småbarn kommer direkt till klasserna, dagisbarnen har heller inga förberedelser, 

IVIK för 16-åringar och uppåt. Introduktionen följs upp med föräldrarna, samt att Hedvig 

träffar barnen i arbetet med fadderverksamheten, kärnhuset och har nära samarbete med 

kuratorer och rektorer på skolorna. Om problem uppstår sammankallar Hedvig till ett möte 

med berörda parter. Barnen och ungdomarna kan även vända sig direkt till Hedvig och hon är 

noga med att upplysa om sin sekretess.
91

  

På Kärnhuset anordnas ett inskrivningssamtal med eleven och dennes vårdnadshavare. 

Rektorn, läraren som ska undervisa samt tolk är närvarande vid detta möte. Man ser till 
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barnets situation, diskuterar skolgång. Hedvig är delaktig i samtalet när det handlar om 

flyktingbarnen. Efter detta görs hälsokontroller på barnet och eventuella vaccinationer. Sedan 

placeras barnen ut i förberedelseklasserna där det är läraren i fråga som formar de individuella 

utvecklingsplanerna vilket de är ålagda att göra samt även terminsvis skriftliga omdömen på 

barnen, enligt skollagen.
92

 På IVIK förebereds det att någon elev är på väg genom 

flyktingmottagningen eller grundskolan, då bokas tid till kunskapstest. Detta gör den läraren 

som har ansvaret läsåret ut och denne bedömer testet och var eleven ska placeras. En intervju 

styr även i samklang med testet. Resurser går till de skolor och klasser med flest nyanlända 

barn. Läraren gör som sagt själva kartläggningen och denna görs alltid med vårdnadshavare, 

kurator och tolk, det brukar generellt inte vara några problem och man har formella samt 

informella möten med jämna mellanrum. Grunden för verksamheten läggs i och med 

budgeten samt de förväntade intäkterna. ”De förväntade intäkterna är de man gamblar lite 

med som man får in i efterhand och använder i förhand”.
93

 De läggs till största del enbart på 

extra personal som man har allmänt visstidsanställning på och som förlängs terminsvis. Det 

ser lite annorlunda ut om ungdomarna kommer direkt från förberedelseklasser eller som 

nyanlända till IVIK. Därför har deras verksamhet tre olika nivåer på undervisning, de kallas 

IVIK 01, IVIK 02 och IVIK 03; mottagande, fortsättning och gymnasieförberedande. Man 

kan beskriva de tre nivåerna utifrån låg-, mellan- och högstadium. Placeringen bestäms utifrån 

det kunskapstest som ansvarig lärare gör, det är alltid IVIK 01 läraren som träffar ungdomen 

och har samtal först. Efter skolinspektionens rapport checkade man av verksamheten och 

insåg att om de själva varit utsatta för inspektion skulle de antagligen ha fått anmärkningar på 

att deras riktlinjer ska finnas på pränt, och vara kända för alla. Därför är detta något de håller 

på att se över.
94

 

4.6. Laholms Kommun 

Jenny Strand, integrationshandläggare, har jobbat på den befattningen i två år. Anna 

Haraldsson, integrationssamordnare, har jobbat på befattningen sedan 1 januari 2008. 

Laholms kommuns nuvarande avtal med Migrationsverket om flyktingmottagning slöts 2004 

efter att flyktingmottagandet under ett antal år hade varit vilande i kommunen. Under de 

första åren avsattes 1,5 tjänst, från 2006 och framåt har flyktingmottagandet ökat betydligt 

och Integrationscentrum har sedan 2008 2,8 anställda. Avtalet de har med Migrationsverket 
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under 2010 är på 40 personer. Laholm har aldrig haft ett stort mottagande av flyktingar och de 

har heller inte varit en attraktiv kommun, de har alltid fått jobba aktivt för att få nyanlända att 

flytta till Laholm. Monica Williamsson är rektor för stödenheten för barn och unga. Hon 

tillsattes 1 januari 2010 vilket gör att det är en ny organisering som är på gång i Laholms 

kommun. Hon har jobbat inom socialtjänsten och var med 1985 och startade upp 

flyktingmottagandet i Laholm. Sedan jobbade hon på gymnasieskola samt förskola.  

4.6.1. Riktlinjer och mål 

Det finns en handlingsplan på skolorna som är till för att följa och som är en bra plan. 

Riktlinjerna är en ofokuserad text som ger på tok för mycket tolkningsutrymme, även om 

integrationscentrum lämnar över ett underlag kommer det anhöriginvandring eller 

arbetskraftsinvandring, därför ser mottagandet olika ut i skolorna i Laholms kommun. Det 

finns ingen struktur i skolans mottagande och introduktion, och handlingsplanen som 

sammanställdes förra året i februari är bara en liten början på något mycket större. Det finns 

en önskan om en samlad organisering annars hade man inte skapat enheten Monica nu är 

rektor för. Det har dock varierat hur kända dessa handlingsplaner är, självklart har de skolor 

med fler nyanlända tagit till sig kunskapen än de som bara fått enstaka.  

Det är kommunfullmäktige och politikerna som är den högsta organisatoriska nivån i 

kommunerna och de styr sina nämnder exempel i detta fall BUN. Därför måste de skapa en 

exakt handlingsplan som kommunens verksamheter ska utgå ifrån. Det måste finnas riktlinjer 

för alla verksamheter samt allmänheten i Laholms kommun. Vad är modersmål i vår 

kommun? Hur mycket tid per barn ska vi erbjuda? Vilka krav skall finnas? Ska det ligga 

under skoltid eller efter? Ska föräldrar få ersättning för denna transport? Hur länge ska en 

klass hålla på? Hur stora eller små grupper? Ambitionsnivån? Man måste revidera och titta 

över den handlingsplan som skapades förra året, denna process har dragit i gång underifrån i 

kommunen. Att implementera riktlinjer i kommunen har precis kommit upp i toppen av 

organisationen och sedan skall den formas och implementerar på alla nivåer. 

På organisationsnivån är det rektorerna som ansvarar för hur ett mottagande och en 

introduktion skall gå till. Dock har rektorerna på skolorna ansett den handlingsplan som finns 

varit svår att tolka utifrån pengar, personal, kartläggning, individuell plan. De har tyckt att det 

varit för krångligt och inte kunnat ge det fullt intresse. Därför har Monica från enheten barn i 

behov och Jenny från integrationscentrum försökt fånga upp rektorernas åsikter och frågat hur 
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de istället skulle vilja ha det. Samtidigt har de samlat lärare i arbetsgrupper för att se hur de 

skulle vilja ändra på handlingsplanen, och låta dem reflektera över vad som funkat. Efter att 

lärare och rektorer för sig kommit fram till vad de skulle vilja ändra på har Monica och Jenny 

gått vidare med detta till politikerna, för att de sedan skall kunna sammanställa ett enat 

dokument som kommunen kan arbeta utifrån. 

I samband med att nya riktlinjer och verksamhetsmål förväntas skapas har den nya strukturen 

i Laholm som förväntas växa fram grundat sig i ett arbete med att ”kolla över lagar och skapa 

en enhet”
95

. Det är tänkt som hjälp åt rektorerna med rekryteringen då den individuella planen 

anses svår för rektorerna, därför skall BUN:s resurser användas till; 

Figur 5. Projekt Laholms kommun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta skall förbereda kommunen för integrationshandläggarens ansvarsbortfall efter 1 

december 2010. Lärare skall få anställning i stället för att enbart hyras in.. Man önskar det att 

det i verkligheten kan formas exakt liknande modellen, men man vet inte hur bl.a. resurserna 

ser ut ännu. Dock skall den enligt Monica föröka startas upp till hösten, Jenny är mer 

återhållsam därför hon menar man utöver omorganisering ”även har en verklighet att jobba 

med”.
96

 

4.6.2. ”Situationsanpassat”.  

De har inga förberedelseklasser i Laholms kommun utan improviserar på skolorna utifrån sina 

förutsättningar. Monica säger att arbetet kännetecknas som individuellt, individuellt, 

individuellt. Barnen är med på allt från första början, ibland tar man in assistenter men i de 

flesta fall har ingen assistent utnyttjats. Det har inte heller funnits en tydlig ansvarsfördelning 
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utan man har löst vem som är ansvarande person för var mottagande barn vilket gjort att det 

alltid sett olika ut på skolorna. Rektorn måste skapa sin tolkning av handlingsplanen och 

sedan forma den individuella planen vilket även involverar pedagogerna. Skolplaceringen 

styrs helt utifrån boendesituationen vilket är samma som för de svenska barnen. 

Kontakt med vårdnadshavare finns och det är modersmålslärarna som hjälper till med tolk i 

de situationer det behövs. Utöver detta får barnen samma stödsamtal som svenska barn, dock 

har det varit för lite och det kan förbättras.
97

 Det är omöjligt för föräldrarna att komma ihåg 

allt som sägs koncentrerat under en timmes introduktionssamtal, Laholm har varit på kurs om 

hur man i Norge har föräldrautbildning om hur den norska skolan fungerar. Utbildningen 

handlar om vägledning för flyktingfamiljer vid introduktionen. Det ser bland annat till 

tonårstiden, trauman, uppfostran och utbildningen med mera.
98

 Kartläggningen av barnen 

problematiseras, rektorer tolkar precis hur de vill och har helt olika intressen och kunskap och 

därför blir valideringen av barnen helt olika. Det finns idag inga metoder eller riktlinjer hur 

man tar reda på detta, det blir en ren chansning av var barnen står kunskapsmässigt. Desto 

äldre barnen blir desto svårare är det att placera dem i en klass under sin årskull. 

Modersmålslärare och två integrationsresurslärare ligger under enheten för barn i behov, 

BUN. Det har inte funnits tillräckligt med modersmålslärare och svenska som andraspråks 

lärare och detta beror i största del på att det inte finns någon organisering. I dag finns sex 

modersmålslärare med fyra olika språk, albanska, bosniska, arabiska och polska. Man har 

lappat ihop tid och tjänster och hittat personal var som helst, sedan har det inte funnits pengar 

och det har skapats panik.
99

 Detta skall alltså organiseras och styras upp och man ska inte 

längre ”ragga” kunder. Det finns regler att följa men i och med att det inte finns en 

organiserad verksamhet har alla barn inte kunnat få ta del av det som de egentligen har rätt att 

få. Skolorna ska fortsätta ansvara för svenska som andraspråkslärarna men modersmål och 

studiehandledning skall styras upp och centraliseras, organiseras och anställas personal till.
100

  

Det har inte funnits någon rutin på utvärderingar eller uppföljningar inom verksamheterna, 

varken på BUN eller integrationscentrum. Man har börjat se problemen genom att idén om ny 

organisering tagits fram, det är speciellt viktigt att skolorna förbereder sig och får en 

fungerande organisering nu när flyktingmottagandet skall omorganiseras. Barnen kommer 
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99 Monica Williamsson, Laholm. 
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förhoppningsvis läggas på barn- och utbildningsnämndens ansvar.
101

 De har inte heller 

utvärderats därför det inte funnits en struktur, uppföljning på alla barn har inte hunnits med 

och därför hamnar vissa mellan stolarna vilket inte är rätt.
102

 

Kompetensutvecklingen sker slumpmässigt, om en rektor ser en kurs är det sedan han som 

bestämmer och beviljar. De har inga speciella resurser till området för nyanlända barn- och 

ungdomar vilket gör att alla lärare på alla områden måste få möjligheten. Det behövs 

definitivt mer koncentrering av kompetensutvecklingen. Samtidigt har det inte funnits ett 

intresse bland lärare och verksamheter. På Integrationscentrum utbildar de sig i den mån det 

finns resurser ”man får anpassa munnen efter massäcken”.
103

 De har kontroll över resurserna 

för kompetensutveckling och vet därför sina begränsningar. 

Det är en relativt trögflytande organisering där vägar är svåra för att kunna anpassa 

verksamheten till speciella intressen och styrkor. Statsbidragen hamnar hos 

flyktingmottagningen eller integrationscentrum som får sina resurser fördelade i den nämnd 

de tillhör, Utvecklings- och näringslivsnämnden. Skolan har sedan sin budget samt en liten 

pott ur skolans integrationsresurser. Det står på pappret att det ska finnas 1 miljon till en extra 

lärare men det ser inte ut så i vekligheten utan det är en ”vanlig lärare” som är tillsatt.
104

 Det 

finns inga särskilda resurser utan det är upp till varje rektor att göra det bästa ur mottagande 

och introduktion, de får pengar från BUN. Med bakgrund i att de tar pengar ur den samlade 

potten för skolan bestämmer rektorn helt över resursfördelningen. Skolorna i Laholm har 

kännetecknats av slumpmässigheter, situationsanpassning och det har varit problematiskt ur 

aspekten att rektorers intresse helt styrt introduktionen av barn/ungdomar.  

Det har inte funnits någon gemensam syn på hur ett mottagande och en introduktion skall se 

ut. Vad gäller resurserna har det varit ostrukturerat då de pengar som integrationscentrum haft 

gått till allt vad betecknas som integration. Enligt Monica har det inte funnits en medveten 

satsning baserad på planerad budget, diskussion uppifrån eller tydliga direktiv. Därför känner 

hon att det i största allmänhet satsats på vuxna, och skolan fått hantera det mer utifrån sina 

resurser på bästa sätt.
105
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5. Analys 

Kapitlet kommer framställa resultatet med matriser och väga in kommunernas resultat utifrån 

Skolverkets Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever och till viss del 

Integrationsverkets Mål för nyanländas introduktion. Kommunerna kan fördela ansvaret inom 

den lokala politiken utifrån kommunallagen 1991:900. Denna lag ger dem även rätt att 

handhålla resurserna, förvaltningarna och till största del all lokal politik, så till vida det inte 

motsätter sig de nationella bestämmelserna.
106

 Det är alltid en viss svårighet för 

tjänstemännen därför de resurser de jobbar med kan dras ner på samtidigt som de förväntas ge 

samma kvalité på sin service. Lipsky förklarar; 

With added resources more people can be served, just as more people can get to 

New York City from Long Island, although under stressful conditions, by using an 

expanded Long Island Expressway. But appreciation of the demand-supply dilemma 

in street-level bureaucracies does suggest that the problem of the quality of service 

delivery is not likely to yield easily to any imaginable resource increments.
107

 

Han menar att ökade resurser inte heller skapar en självklar utgångspunkt för bra kvalité. 

Dock underlättas arbetets utveckling med större ekonomisk föresättning och detta påpekar Ulf 

Olsson. De förväntar sig att kommunerna ska komma med resultat men resurserna är 

desamma.
108

. 

Tabell 3. Kommunernas ansvarighetsfördelning. 
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 Ansvarig Förvaltning  Resursansvarig Fritidsaktivitet 

Kungsbacka Utbildningsförvaltningen. Flyktingsamordnare Ej tillgängligt. 

Varberg Arbetsmarknadsenheten. Flyktingsamordnare Ej tillgängligt. 

Falkenberg Arbetsmarknadsenheten. Enhetschef 750 kr/barn 

Hylte Arbets- och näringslivskontoret 

/Arbetsmarknadsenheten. 

Enhetschef Bidrag till barn 

mellan 6-18 år 

Halmstad Arbetsmarknadsenheten. Cheferna 80% av beloppet 

högst 1000 kr/år 

Laholm Utveckling och 

näringslivsnämnden 

/Arbetsmarknadsenheten. 

Cheferna 1000 kr per barn/år. 
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Tabellen ovan förtydligar vilken förvaltning det är som har ansvaret för flyktingmottagandet 

och introduktionen i respektive kommun. Kungsbacka är ensam om att ligga under 

utbildningsnämnden vad gäller mottagandet. De flesta andra kommuner har lagt ansvaret 

under Arbetsmarknadsenheten. Inom de flesta kommuner finns det delegeringar tagna av 

kommunfullmäktige angående vilka rättigheter enheterna har vad gäller ansvarighetsområde. 

Exempelvis handlar det om att kunna ge de nyanlända barn och ungdomarna fritidsaktiviteter 

vilket även detta är åtstramat i vissa kommuner. Falkenberg har en engångssumma på 750 kr 

per barn vilket betalas ut om det efterfrågas från familj eller skola samt när elev talar 

svenska.
109

 Varberg tillfrågar alltid barnen om de har något intresse vid 

introduktionssamtalen, sedan ordnas allt runt omkring. Kungsbackas exempel med pojken 

som ville boxas (kap 4.1.3) ger en bild av att även de samordnar för barnen vid efterfrågan. 

Halmstad, Hylte och Laholms flyktingsamordnare har även möjlighet att betala ut resurser för 

fritidsaktiviteter. 

5.1.  Implementeringen av skolverkets Allmänna råd 

Politikerna vet, liksom närbyråkraterna påtalar, att det alltid behövs mer resurser inom 

organisationerna. Därför ska man kanske inte se måluppfyllelsen som en bristande 

implementering utan snarare är de satta lite högre för att kommunerna bör sträva efter att 

uppnå dem utefter de resurser de fått att disponera.
110

 Ulf Olsson i Halmstads kommun talade 

om Skolverkets Allmänna råd där han menade man måste alltid ”spänna bågen” för att det ska 

ge resultat. Kamali (2006) lyfter fram att det är skolpersonalen som är den viktiga aktören när 

det kommer till implementeringen av läroplaner, författningar, råd eller mål. Lärare kan 

behålla sin maktposition genom att bortförklara när övrig personal eller elever introducerar 

andra perspektiv och fungerar därför som grindvakt i ordningen av samhället. ”Illegitimering 

är att effektivt medel i bevarandet av de existerande maktpositionerna och kan förstår som 

”symboliskt våld” som utövas av dem som gynnas av den etablerade ordningen mot ”de 

andra”.
111
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Tabell 4. Implementeringen av Skolverkets Allmänna råd. 

 Implementeringen av Skolverkets Allmänna råd. 

Skolorna Kommunen 

Kungsbacka Svårigheter Trygga 

Varberg Systemtänkande Vill mer än man kan göra 

Falkenberg Guide i det dagliga arbetet Inte läst 

Hylte Inte välkända Bra förhoppningsvis 

Halmstad Bra med högre mål, viss 

problematik enligt lärare 

Inte deras område 

Laholm Bra punkter Stor hjälp 

 

Kungsbacka anser sig trygga i implementeringen av dokumentet, det finns en speciell grupp 

som jobbar med att integrera Skolverkets råd i de kommunala riktlinjerna. Dock finns det 

vissa svårigheter med implementerandet av skolverkets råd, bland annat känner alla lärare inte 

till dem. Det behöver definitivt arbeta mer med dessa, det är ett förhållningssätt och en 

värdegrund som förmedlas genom dokumentet, inte bara ”how to do”.
112

 Skolchefen i 

Varberg tyckte överlag de verkar vägledande och innehåller ett systemtänkande som är bra, 

skolorna bör försöka ta efter detta tänkandet. Flyktingmottagningen menar att det finns en 

frustration hos lärare därför man vill mer än det finns resurser till.
113

 Falkenberg använder 

råden som guide i det dagliga arbetet. Efterhand bockar de av de punkter som implementerats 

och fungerar i verksamheten. Hylte antyder på att den nya skollagen ligger på förslag och då 

kanske råden kommer förändras så det kanske inte är någon vits att implementera de just nu. 

Halmstads rektor på IVIK förklarar att kraven inte är orimliga, de är vägledande råd som tar 

en i rätt riktning. ”Färdriktningen har jag inga synpunkter på, snarare möjligheten att 

genomföra dem.”
114

 På Kärnhuset tror man inte Skolverkets råd är kända i skolorna utan 

snarare bland Kärnhusets personal därför det är lite nischat i deras arbete. Det finns problem 

med en del punkter, framförallt vill de att barnen skall ha en så kort introduktionstid som 

                                                           
112 Jens Alderblad, Kungsbacka. 
113 Margareta Olofsson, Varberg. 
114 Ulf Olsson, Halmstad. 



 

 

47 

 

möjligt, samtidigt som de vill att man ska uppmärksamma och ge individuell undervisning. I 

Laholm anses det vara förnuftiga punkter som man försöker uppnå i så stor utsträckning man 

har tid och resurs till. Råd kan vara till jättestor hjälp och Laholm kommer att utgå från 

Skolverkets samt Integrationsverkets dokument i arbetet för den nya strukturen. 

5.2.  Riktlinjer och mål 

Sverige är ett av få länder utan integrationslag, detta är enligt många en av anledningarna till 

de vagt definierade nationella integrationsriktlinjerna. Men även en av anledningarna till den 

stora skillnaden mellan kommuners arbetsmetoder. Det går inte att undvika faktum att en 

integrationslag skulle klargöra politikens innehåll samt aktörernas ansvarsområde.
115

 

Huruvida en lagstiftning sedan verkligen skulle kunna motverka kommunala tolkningar kan 

diskuteras. Trots ett införande av lagstiftning kan man inte inskränka på det kommunala 

självstyret,
116

 så arbetsmetoderna antas fortfarande bli olika. Staten kan inte utnyttja sin 

formella överordnande roll utan de måste lita till sina strategier därför de är beroende av 

kommunernas organisatoriska vilja. 

Exempel på liknande tänkande i Sverige är SOU 1997:82 Lika möjligheter. Där föreslogs 

nationella mål som skulle vara bindande för alla kommuner. Argumentet enligt utredningen 

var att det skulle ge staten ökad ”kontroll”, reglering av hur de finansiella resurserna 

fördelades samt lättare att utvärdera verksamheten. Det har både sina för och nackdelar med 

bindande avtal eller lagstiftning. Utifrån ett styrningsperspektiv handlar det om ett topp-down-

styrande vilket inkränktar på det kommunala självstyret, men ökar möjligheten för bättre 

uppföljning och jämlikare fördelning. Andra alternativet är att fortsätta ”styra” inom det 

ömsesidiga beroendet där frivilliga avtal stärker kommunalt självstyre men enbart ger staten 

den finansiella rollen. Det ömsesidiga beroendet försvårar utvärdering och uppföljning 

eftersom stora skillnader inom den kommunala resursfördelningen fortsätter. Ett annat 

argument för att inte införa reglerade villkor är att dagens individanpassade
117

 

integrationspolitik inte skulle fungera, rekommendationer och generella formuleringar har 

därför fortsatt som struktur och avtalsform.
118

 Det finns en brist inom de kommunikativa 

kanalerna där kunskap och erfarenhet samt mål och riktlinjer skall förmedlas. Detta är ett av 
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de områden man borde arbeta på att förbättra inom kommunal flyktingmottagning för att 

uppnå målen om samverkan och samsyn. De olika aktörerna i en kommun som bör samarbeta 

måste kunna få information och annan nödvändig kommunikation lättillgänglig.
119

 Offentliga 

sektorns mål har en tendens att hålla sig på en dimension av idealisering vilket gör att de blir 

förvirrande och svåra att utföra. Konflikter i målen inom välfärdspolitiken existerar inte alltid 

enbart på grund av omedvetna tvetydligheter när man analyserar dem, utan för att det finns en 

så pass grundlig oenighet mellan ledande politiker att man aldrig orkat ta tag i frågan för att 

lösa problemet.
120

 Positiva målsättningar tenderar att förbli ideologiska ideal som enligt 

Kamali i bästa fall förverkligas selektivt. Han menar att det i övervägande exkluderat barn och 

ungdomar från att kunna tillgodogöra sig den utbildning de har rätt till.
121

 

Tabell 5. Kommunernas riktlinjer, metod för mottagande och introduktion.  

 

Lipsky förklarar att närbyråkraterna respekterar den formella strukturen, men desto diffusare 

målen och riktlinjerna är i kombination med hur stort intresse för området närbyråkraten har, 
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 Riktlinjer  Metod mottagande Metod Introduktion 

Kungsbacka Hålabäcksskolan har 

format riktlinjer i 

skrift. 

Introduktionssamtal kommunen först, sedan 

skolans totalansvar. 

Vanlig klass/ vanlig elev, 

assistenter. 

Varberg 
Finns inga i skrift 

Flyktingsamordnare/Ansvarig rektor. Nära 

kontakt, starkt förtroende, likt 

kontaktperson. 

Få timmar först, integreras 

mer, grupper med extra stöd i 

vanlig klass. 

Falkenberg 
Likabehandling 

dokumenterat i skrift. 

Introduktionssamtal kommunen först, sedan 

skolans totalansvar. 

Basgrupper årskurs 6-9, 

vanliga klasser innan och 

efter. 

Hylte Policy; ”Vi söker inte 

problem” 

Introduktionssamtal kommunen först, sedan 

skolan totalansvar. 

Vanlig klass, ngt lägre ålder, 

assistenter vid behov. 

Halmstad 
Struktur och fördelat 

ansvarstagande.  

Introduktionssamtal, samverkan för 

flyktingbarnens fritidsaktiviteter, skolan 

ansvar att introducera. 

Förberedelseklasser, 

integreras i vanlig klass när 

de är redo. 

Laholm På väg att etablera. 

BUN har satt upp 

skriftliga. 

Introduktionssamtal, sedan skolan 

totalansvar. 

Vanlig klass direkt/ vanlig 

elev. 
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desto självständigare vill de vara.
122

 Detta kan man se i exempelvis Laholm där det inte finns 

någon struktur, riktlinjer eller mål. Monica Williamsson på den nya enheten i Laholm har 

drivit på politikerna om att de ska sätta riktlinjer att jobba efter, tillsammans med 

integrationscentrum har hon startat upp projektet om en tydlig struktur och ansvarsfördelning 

själv. De små kommunerna t.ex. Hylte har menat att det inte behövs dokumenterade riktlinjer 

och mål ”…/för att man jobbar dagligen med varandra och checkar av läget”.
123

 Jenny 

Strand (Laholm) uttryckte självklarheten i att det är svårt att ha ansvarsfördelning om man 

inte har riktlinjer eller mål- ”hur skall man veta vad man jobbar åt för riktning”.
124

 Halmstad 

är överlag kommunen som är mest aktiv vad gäller struktur och ansvarsfördelning. De har en 

tydlig organisering av verksamheten och är noga med var gränserna mellan förvaltningarna 

går. Detta är positivt då det är lättare att utvärdera och kontrollera sin verksamhet. Lipsky 

menar dock på att tjänstemännen måste kunna konsten att vara flexibla, läraren måste 

exempelvis kunna visa intresse i den enskilda individen och inte bara se till schemat och 

planerandet av undervisningen.
125

  

5.3.  Metod och rutin 

I tabell 5 jämförs kommunernas mottagande av flyktingbarnen och hur deras metod ser ut. 

Introduktionssamtalets formulär och de frågor de tar upp kan skilja sig åt men överlag handlar 

det om barnens bakgrund, intresse, kunskap, tidigare utbildning, hälsa m.m.
126

 Att det ser 

ungefär likadant ut med mottagandet i kommunerna handlar antagligen till största del om att 

schablonersättningen kommunerna får är öronmärkt och krav av introduktionsplan för varje 

flykting, barn och vuxen krävs.
127

 Dock går kommunerna skilda vägar efter första mottagande 

samtal, först och främst handlar det om att introduktionen är en individanpassad process där 

alla kräver olika metoder för att introduceras på bästa sätt. För det andra handlar det om att 

vissa kommuner drar förvaltningsgränsen stramt och ser inte längre sitt ansvar, exempel 

Halmstads kommun, medan andra kommuner som Varberg följer barnen hela 

introduktionstiden ut, vilket är 2 års tid.  

                                                           
122 Lipsky 1989:14. 
123 Lissi Pedersen, Hylte. 
124 Jenny Strand, Laholm. 
125 Lipsky 1989:105f. 
126 Introduktionsplan barn och ungdomar (Laholm), Inskrivning i grundskolan av elever med annat modersmål än svenska 

(Falkenberg), Frågeformulär till elever som nyligen flyttat till Sverige (IVIK – Halmstad).   
127 SFS 1990:927: 11 §. 
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Halmstad och Falkenberg är ensamma om att ha förberedelseklasser. De verkar nöjda med 

detta och menar på Skolverket vill ha en snabb introduktionstid för att eleverna snabbt ska 

slussas ut i vanliga klasser. Halmstads förberedelseklasser är två till tre terminer, eleverna 

besöker samtidigt sin klass antingen lite varje dag om skolan ligger nära bostaden eller en 

heldag en gång i veckan. Falkenbergs förberedelseklass är enbart årskurs 6-9 och de kallar det 

”basgrupp” i stället, barn börjar någon klass lägre än ålder och årskurserna innan och efter 

basgruppsåldrarna går i vanliga klasser, detta för man anser barnen i yngre klass får så pass 

mycket svenska i klassrummet ändå. Deras tid ligger på 4 månader men de har märkt av att 

det gått upp emot 6-7 månader innan barnen är redo. Det problematiska enligt Halmstad har 

varit att klassföreståndare kan neka barnen i klassen genom att säga att de inte är färdiga att 

börja vanlig klass, det skulle till exempel kräva för mycket tid på en elev i en stor klass att 

språkmässigt hänga med. Detta problem har inte övriga kommuner då eleven introduceras 

direkt i vanlig klass och hänger med så mycket den kan till att börja med (Varberg) eller 

börjar på full fart direkt (Hylte, Kungsbacka).  

Enligt Elisabeth Elmeroth och Johan Häge (2009) krävs en organiserad tillvaro för 

flyktingbarnen. Problemet kanske är att det inte finns den kunskap som krävs för att kunna 

organisera sin verksamhet.  

Kommunernas uppgift blir här att kunna möta de sent anlända barnens behov. Denna 

uppgift ska lösas tillsammans med andra lokala myndigheter och framföralt 

tillsammans med mottagande förskola och skola.
128

   

Om en kommun har förberedelseklasser är det viktigt enligt dem att det organiseras utifrån 

närhetsprincipen. De skall alltså placeras nära deras bostadsområde och nära deras framtida 

skola. Att göra som Halmstad och Falkenberg med mottagningsskolor leder ofta till social 

isolering på fritiden därför de inte går i skola med sina grannar, samt blir svårigheter när man 

slussar ut barnen i vanliga klasser, bästa alternativ är att placera barn i vanliga klasser som 

benämns helklass. Både Hylte och Laholm påpekade svårigheten med att äldre barn har 

svårare att lära sig.
129

 Detta behandlar Elmeroth och Häge även då de menar att ju äldre 

barnen är ju längre tid tar det att lära sig svenska kunskaper för att kunna gå i en vanlig 

klass.
130

 

                                                           
128 Elmeroth & Häge 2009: 123. 
129 Lissi Pedersen, Hylte, Monika Williamsson, Laholm. 
130 Elmeroth och Häge 2009: 124. 
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Elmeroth och Häge menar man ska jobba utifrån den STOP-modell som presenterades i 

kapitel 2. Med hjälp av denna modell ska man kunna skapa strategier vid mötet och 

introduktionen av flyktingbarnen. Förkortningen ska ge förklaring till hur man ska stoppa de 

kaotiska processerna som de traumatiserade barnen oftast befinner sig i. Många flyktingbarn 

har trauman bakom sig även om det är i olika utsträckning. Det är en önskan om att genom 

aktiv hjälp kunna låta flyktingen gå vidare och samtidigt uppmuntras till en kamp om trygghet 

och självständighet i slutänden.
131

 Elmeroth och Häge proklamerar även för att;  

Samverkan sker mellan Migrationsverket, primärvården och skolan. Samverkande 

parter har rutiner och en ständigt pågående dialog. Det är viktigt att de olika parterna 

har kännedom om varandras uppdrag så att inte felaktiga förväntningar skapas.
132

 

Samtidigt som en dialog och tät samverkan kan ses som en lösning menar de även att barnen 

behöver en tydlig struktur och en verklighet att ta på. Hur löser man då frågan för att hitta en 

bra balans mellan samverkan och tydlig struktur så att man inte blir för strukturerade med 

förvaltningsgränser eller för ostrukturerade? 

Kadhim säger exempelvis att de kontextuella förutsättningarna bör få komma fram i 

rampljuset och ”de politiska förutsättningarna medvetandegöras och förstärkas”.
133

 Att det 

krävs en gemensam värdegrund och gemensamma kriterier så att arbetet för 

flyktingintroduktionen inte kännetecknas av att vara en komplicerad process. I det stora hela 

måste fokus flyttas från begreppen problem, hinder och svårigheter,
134

 det måste börja talas 

om möjligheter och ge området en positiv klang.
135

 Stat och kommun måste även uppmuntra 

till ökad tvärvetenskaplig forskning på området, speciellt inom området för utvecklandet av 

introduktionsmodeller. Flyktingfrågan är en komplicerad fråga som inkluderar många 

politiska områden på central samt lokal nivå. Det krävs fler konstruktioner av 

tvärvetenskapliga modeller, vilket vi sett exempel på genom Lyckselemodellen, STOP-

modellen m.fl. Det krävs även kunskap vilket ett samarbete samt ett ökat kommunalt och 

statligt förtroende för frivilligorganisationer skulle kunna ge. Förhoppningarna är därför stora 

                                                           
131 Elmeroth och Häge 2009: 115. 
132 Ibid: 72. 
133 Kadhim 2000: 67. 
134 Appelqvist 2006: 12. 
135 Human Development Report, Dagenssamhälle, Appelqvist 2006. 
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att regeringen ska ro i land en överenskommelse som kan träda i kraft och som lyckas 

implementeras.
136

  

Flyktingmottagandet är ett av de svåraste politiska områdena att forma en stabil struktur och 

arbetsmetod inom. Det behövs en hög grad av flexibilitet och kunskap då det snabbt kan bli 

allvarligt och i värsta fall kräva stor beredskap.
137

 Maria Appelqvist (2006) presenterar 

framförallt tre utmaningar som området i fråga har att jobba med; att skapa samverkan, att 

skapa samsyn och att få flyt på ”ketchupen”. Den sista utmaningen är effekt av de två andra, 

vilket hon kallar ketchupeffekten (inget hände, inget hände och så plötsligt flyt).  

I regeringsskrivelsen Egenmakt mot utanförskap 2008/08:24 hävdas att de dåliga 

studieresultaten för utländska barn och ungdomar har med den socioekonomiska bakgrunden 

att göra, samt att integrationsproblematiken har med likvärdighetsproblem så som att skolan 

inte kan kompensera för de skillnader i förutsättningarna som föräldrarna och 

familjeförhållandena ger upphov till. Ytterligare tankesätt skulle kunna vara anledningen till 

det förslag angående omstrukturering inom flyktingmottagandet som nu är beslutat. Skolan 

skall vara en zon av trygghet och utveckling där barnen lär av andra barn och utvecklar ett 

socialt nätverk, får resurserna som krävs för att de ska växa i sig själva både på 

kunskapsmässig plan men även personlig. Kamali (2006) motsätter sig dock regeringens 

påstående att det är organisationens struktur bristerna beror på och om man inte flyttar fokus 

från flyktingens sociala till det strukturella kommer vi aldrig över tröskeln.  

…/ har länge förklarats enbart med faktorer som föräldrarnas arbetslöshet, 

språkbrist, boendemiljö och ”kulturella skillnader”. Detta har överskuggat 

utbildningssystemets institutionella normala praktiker som också utgör betydande 

hinder för elevernas prestation och skolresultat.
138

 

Hedvig Essunger barnintroduktionshandläggare i Halmstads kommun, menade just hur 

konstigt det var att barnen tidigare inte inkluderades i kommunernas mottagande av 

flyktingar, de sågs mer som ett bihang till föräldrarna. Med tanke på att det är just i 

mottagande och introduktion av barnen och ungdomarna som möjligheten för att påverka 

framtiden ligger. Detta behandlar Kamali då skolsystemet ska spela rollen som avstamp till 

                                                           
136 Regeringens hemsida b. 
137 Bengtsson 2002: 16, Prop. 1993/94: 100.  
138 Kamali 2006:153. 
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framtida arbetsmarknad, ”den ska också förbereda framtidens medborgare att ifrågasätta 

ojämlikheterna på sin arbetsplats samt engagera sig i demokratiskt organiserat arbete”.
139

 

Tabell 6. Problem vid mottagande av nyanlända barn eller ungdomar. 

Kommun Problem eller hinder. 

Kungsbacka Icke pedagogiska arbetet. 

Varberg Modersmålslärare, svåra att få tag på. 

Falkenberg Pedagogerna brist i förståelsen och utbildningen av 

nyanlända barn. 

Hylte Förskolor som tar emot barn under 4 år får ingen 

ersättning. 

Halmstad Resurser till Individanpassad undervisning. 

Laholm Brist på struktur, ansvarsfördelning, riktlinjer och 

resurser. 

 

Jens Alderblad anser de största svårigheterna inte har med språkkunskaperna att göra därför 

barn har många sätt att kommunicera samt att de överlag lär sig språk snabbt. Det är de icke 

pedagogiska arbetet med psykiska besvär, trauman eller barnens och ungdomarnas hälsa som 

är svårt och som man i dag har stor okunskap om. Elevhälsan borde få ett större utrymme i 

barnens introduktion och därmed leda till en ökad kunskap inom området. Varberg menar det 

är problem att hitta modersmålslärare i alla språk. De kan inte heller anställa personal för en 

elev utan det måste minst vara ett avtal på fem elever. Falkenberg ser det problematiska i att 

man alltid drar ner på svenska som andraspråkslärare om man måste spara in. De tycker även 

att skolorna inte är så duktiga på att söka ytterligare kunskaper i exempel läs- och 

skrivförståelse för de nyanlända barnen. Helena är relativt övertygad om att man måste 

utbilda vanliga pedagoger i detta. Hylte kommun hade inte stora funderingar över vad som 

kunde vara problematiskt, deras mottagande är överlag inte så stort. Dock förstår inte Lissi 

varför man i Hylte inte betalar ut ersättning till förskolorna som tar emot nyanlända barn 

under 4 år. Halmstad ser problem i att kunna ge elever med bristfällig svenska möjligheten att 

vara ute i andra klasser. De har även ibland haft lite problem med att klassföreståndarna i 

hemklasserna inte varit villiga att ta emot, de har bland annat menat elevens språk inte är 

                                                           
139 Ibid:151. 
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utvecklat nog. Laholm är enigt om att den situationsanpassade metod och de ostrukturerade 

rutiner inte fungerar i större flyktingströmmar och ju fler barn som kommer ju mer ordning 

måste det bli. 

Tabell 7.  Kommunernas kompetensutveckling och utvärdering/uppföljning. 

 

Utvärdering och uppföljning inom Hylte kommun är bristfälliga. De har inte utvärderingar 

eller uppföljningsmöte per automatik utan om det kommer in barn från ett land som inte 

tidigare kommit ser de över rutinerna så att det passar detta barn. Men de rutiner som 

framarbetats har aldrig ventilerats i möte eller reflekterats över, inte heller har de 

sammanfattats och dokumenterats. Lipsky förklarar att det har visat sig att tjänstemän känner 

att deras arbete måste ha rutiner. Där vissa arbetsplatser har så dominerande rutiner att 

tjänstemannen försöker förhandla rutinen istället för att kvarhålla anledningen till varför 

rutinen från början formades.
140

 Kompetensutvecklingen i Hylte är inte högt efterfrågad men 

anses viktig, lärare och pedagoger får själva komma till rektorn om det är någon kurs eller 

föreläsning på gång som de anser sig behöva för att kunna jobba bättre med barnen. Hon 

menar på att det brukar kunna beviljas för efterfrågan är inte så stor och detta kanske beror på 

att personalen är med och gör budgeten och vet därför sina tillgångar. Varberg upplevde ett 

problem med att flyktingsamordnarens tjänst ska bort och att ansvaret snart ska ligga i statliga 

händer igen. Enheten har massor med pengar över för introduktion och mottagande för 

                                                           
140 Lipsky 1989:149. 

Kommun Kompetensutveckling Utvärdering/Uppföljning 

Kungsbacka Skolans ansvar Nej 

Varberg Skolans ansvar Nej 

Falkenberg Temadagar för alla – skolans ansvar 

övrigt. 

Ja 

Hylte Skolans ansvar Nej 

Halmstad Temadagar för alla – skolans ansvar 

övrigt. 

Ja 

Laholm Skolans ansvar. Nej 
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barnen, men problemet är inte vad de ska användas till utan snarare att ansvaret försvinner 

med tjänsterna och det finns då inte längre någon naturlig väg att ta sig in i familjerna. 

Margareta Olofsson vill öronmärka pengarna så att de ska gå till barnen i skolorna därför hon 

menar dessa pengar är flyktingbarnens och de ska stå till deras förfogande. Vad gäller övriga 

kommuner så finns det kontinuerliga utvärderingar och uppföljningar. Falkenberg gör bland 

annat nulägesrapporter samt utredningar på verksamheten. Halmstads flyktingmottagning 

utvärderar och gör brukarundersökningar, Christer på Kärnhuset förklarar även att skolorna 

måste skriva små uppföljningsrapporter och skicka till dem. Överlag är det Kungsbacka, 

Laholm, Varberg och Hylte som inte hunnit, är på gång eller inte ser någon anledning till 

utvärdering. 
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6. Slutdiskussion 

Överlag finns en dålig struktur för mottagande och introduktion av nyanlända barn och 

ungdomar i kommunerna. Den främsta bristen denna kartläggning har påvisat är bristen på 

tydliga riktlinjer och mål inom just introduktionen av barnen. De flesta kommuner har tydliga 

formulär att följa för mottagandet och det är i de flesta fall en likadan process för alla barn i 

samtliga kommuner. För övriga verksamheter leder brist på riktlinjer till svårighet i att kunna 

ha en tydlig ansvarsfördelning vilken även kan ses som en övergripande bristfällighet inom 

kommunerna. I vissa fall som i Halmstad samt Varberg finns en tydlig ansvarsfördelning där i 

det första fallet gränserna kan vara dragna lite för tydligt. Problemet kommunerna ser överlag 

är resurserna samt tillgången på modersmålslärare. Det ser ut som att lärare inte finns i alla 

språk samt att de flesta inte har tillräcklig utbildning. 

Vad gäller metoder för introducerandet av barnen sker det även på olika grunder. Medan 

Halmstad och Falkenberg har förberedelseklasser har de andra kommunerna direkt 

introducerande i vanliga klasser med mer eller mindre närvarokrav. Kommunerna erbjuder 

även modersmålsundervisning och svenska som andraspråk i olika utsträckning. Kungsbacka 

kommun ordnar vid efterfrågan, Laholms kommun har ett par lärare men inte i alla språk, 

Hylte kommun menar att deras brist ligger just inom detta område.
141

 Halmstads kommun har 

flest pedagoger i länet med stor satsning på kompetensutvecklingen. Det finns enligt min åsikt 

en stor okunskap idag på området vilket täcks över med en kommunal ”låt gå” attityd där man 

refererar till de finansiella bristerna. 

En relation man borde vårda och låta växa inom framtidens flyktingmottagande är 

förhållandet med frivilligorganisationerna. Regeringens presentation av strategin Egenmakt 

mot utanförskap innehåller ett par sammanfattande punkter varav ingen tar upp arbetet med 

frivilligorganisationerna.
142

 Länsstyrelsen är statens förlängda arm och den organisation som 

har ansvar för regionalt flyktingmottagande och ska verka för att det finns god beredskap i 

kommunerna, men inte heller hos Länsstyrelsen nämns frivilligorganisationerna som en viktig 

aktör.
143

 Genom ökad samverkan blir myndigheters arbete effektivare vilket gör att flyktingen 

kan tillvarata och utveckla sina resurser. Utifrån ett internationellt perspektiv spelar 

frivilligorganisationer en relativt liten roll i Sverige. Sören Häggroth skriver i utredningen 

                                                           
141 Lissi Pedersen, Hylte. 
142 Regeringens hemsida b. 
143 Länsstyrelsens hemsida. 
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Aktiv väntan (SOU 2009:19) att det finns stort potential att utveckla frivilligorganisationers 

medverkande i mottagningen, men det som står i vägen är att en samverkan mellan ideellt och 

offentligt kan riskera bli komplicerat. Detta skulle kunna lösa problematiken med mindre 

kommuners resurssvaghet då flyktingströmmen är liten. Genom att frivilligorganisationerna 

kan söka EU-medel finns möjligheter för ett ordnat strukturellt system.
144

 Det har även att 

göra med vad jag tidigare påpekade angående implementering av strategier. Tillämparens 

vilja att implementera måste finnas där, genom att låta experterna inom området få en fot i 

politiken borde det logiskt sätt öka tillämpningen av de statligt övergripande målen. 

Regeringen har påbörjat en dialog med idéburna organisationer, och förväntas komma med en 

överrenskommelse till december 2010. Detta ska då bygga på ökad samverkan mellan 

idéburna organisationer och regeringen angående etablering inom området.
 145

 

Min uppmärksamhet riktas främst till Varbergs kommun för den omsorg som barnen får vid 

introduktionen och sedan det nära samarbete som hålls med rektorerna och skolorna. Det blir 

som Lipsky menar att närbyråkraternas jobb är så pass invecklat därför de står mellan en 

regelmässig struktur och ett humant agerande.
146

 Pedagogerna får inte tid till det pedagogiska 

beaktandet som att utveckla och förstå Skolverkets råd. Närvaro, frånvaro och andra 

formaliteter styr deras dagliga arbete, deras tid och deras resurser. 

6.1. Egna reflektioner 

Det jag har tyckt varit svårt att kartlägga hos kommuner och skolor har varit just vem som bär 

ansvaret och under vilken befattning ansvaret ligger. Många gånger har jag varit i kontakt 

med tjänstemän som senare kommit underfund med att jag nog borde prata med en annan. 

Vare sig det rör begränsningar i tjänstemannens arbetsuppgifter eller bristande kunskaper kan 

enbart reflekteras. Att strukturerna är vaga försvårar även uppföljning och utvärdering, enligt 

min uppfattning borde tydliga riktlinjer kunna dokumenteras och få allas uppmärksamhet. Hur 

tydliga verksamhetsfördelningen än är måste alla inom samma kommun kunna förmedla ett 

enat budskap. Detta menar även Kadhim (2000) då han sett brister inom de kommunikativa 

kanaler där kunskap och erfarenhet samt mål och riktlinjer ska förmedlas. Det är här man bör 

arbeta för att uppnå en samverkan och samsyn inom kommunen.
147

 Enligt de lagar, 

förordningar och konventioner vi i denna kartläggning fått ta del av tydliggörs barnens och 

                                                           
144 Häggroth 2009: 24f. 
145 Regeringens hemsida b. 
146 Lipsky 1989: 14ff. 
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ungdomarnas rättighet till samma standard på introduktion, vare sig de hamnar i Varberg eller 

Hylte. Ett annat problem som varit tydligt och som gjort det svårare för mig att få en klar 

uppfattningen är dokumenterandet över antal mottagna barn i kommunen. Skolorna skiljer 

som sagt inte på de nyanlända barnen medans kommuner enbart har siffror på flyktingbarn.  

Flyktingsamordnarnas tjänst upphör 1 december och de kommer jobba parallellt med det nya 

systemet där Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen ska samverka om mottagandet av 

familjerna. Detta kan ses som en bra reform inom området för statlig kontroll och 

resursfördelning. Problematiken med denna nya reform är vad som kommer hända med 

barnen. Arbetsmarknadsenheten läggs ner och i dag sker stora samarbeten med dessa i form 

av resurser och andra projekt för att få ut barnen på aktiviteter och andra utbildningsrelaterade 

frågor. Falkenberg och Laholm är relativt överens om att ansvaret för barnen kommer föras 

över på BUN/BUF. Halmstad ville inte spekulera i frågan förrän förhandlingar gått igenom i 

mitten på juni men menar att kommunerna kommer fortsätta ansvara för barnens introduktion. 

Denna utformning må bli effektiv men vad vi genom erfarenheter vet är att effektivitet inte 

alltid samklingar med kvalité, demokrati och jämställdhet. Mina erfarenheter utifrån denna 

kartläggning är att flyktingsamordnare ute i kommunerna har haft en betydande roll. Vem 

kommer att bli den viktiga personen för barnen efter förändringen? Enligt Elmeroth & Häge 

(2009) behöver barn ha en tydlig struktur, förstå systemet och ha förtroende för det. Desto 

mer kaos man kommer ifrån desto tydligare rutiner och ordning behöver man. Socialkontoret 

kommer antagligen spela huvudrollen för de traumatiserade barnen och de som behöver riktas 

speciell uppmärksamhet mot. Men har vi inte redan varit där? Ändrar vi inte tillbaka till det 

gamla systemet där flyktingarna ska ses som ett problem för det sociala. Vi har ju redan dragit 

slutsatsen att flyktingar inte är sociala problem utan de behöver en god introduktion och ett 

bra mottagande.
148

 Likt Margareta som sa: ”hur ska man kunna komma in i familjerna och få 

förståelse och hjälpa på ett naturligt vis nu?”
149

. Flyktingintroduktionen är en komplicerad 

fråga som inkluderar många politiska områden på central och lokal nivå. Det finns enligt min 

åsikt en stor okunskap idag på området vilket täcks över med en kommunal ”låt gå” - attityd 

där man refererar till de finansiella bristerna. Det krävs fler konstruktioner av 

tvärvetenskapliga modeller, vilket vi sett exempel på genom Lyckselemodellen som ett försök. 

Det krävs även kunskap om samarbete samt ett ökat kommunalt och statligt förtroende för 

                                                           
148 Grip 2007: 86ff. 
149 Margareta Olofsson, Varbergs. 
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frivilligorganisationer skulle kunna ge. Förhoppningarna är därför stora att regeringen ska ro i 

land överrenskommelsen som kan träda i kraft och implementeras. 

Fortsatt forskning inom området för de strukturella förutsättningar eller diskrimineringarna 

som medföljer den nya reformen skulle vara intressant. Är förändringen riktad till effektivare 

samarbete för de vuxna eller för barnen? Kan vi enbart utgå ifrån att föräldrarnas integration 

på arbetsmarknaden även skapar bra introduktion för barnen. 
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 Riktlinjer för mottagandet av nyanlända elever, Förskola, Grundskola, Gymnasium 2010-01-

19. 

 Ankomst till kommunen. 

Varberg 

 Reviderad redovisning av AME:s arbete med flyktingbarn- och ungdomar, 091126. 

Falkenberg 

 Utvecklat mottagande av nyanlända i Falkenbergs kommun, 090211. 

 Nulägesrapport kring mottagande av nyanlända i Falkenbergs kommun, 2009-12-01. 

 Arbetsgång för nyanländ elev som klassplaceras och får en introduktionsguide (så F-5) samt 

(så 6-9). 

 Introduktionsguidernas uppdrag. 

 Inskrivning i grundskolan, formulär. 

Hylte 

 Introduktionsplansformulär. 

Halmstad 

 Komet – Föräldrautbildning (Broschyr).  

 Överenskommelse mellan ALF/AME – BUF angående nyanlända barn oh ungdomar. 

Halmstad 2009-04-17. 

 Verksamhetsbeskrivning Ht-09. Halmstad 2009-10-27. 

 Delutvärdering av min anställning som språkpedagog. Kerstin Hökerud 2009-04-07. 

 Getingeskolan. Anna Bengtsson 2009-03-11. 

 Redovisning av hur resursförstärkningen på Östergårdsskolan arbetat ht 2008. 

 Överenskommelse mellan ALF/AME – UF angående nyanlända ungdomar i gymnasieåldern 

2009-01-02, samt 2010-01-07. 

 Uppföljning av överenskommelse angående nyanlända ungdomar 2009-06-29 och 2009-12-

15. 
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 Projektplan – Europeiska flyktingfonden. Projektets namn: Nystart – introducering av 

nyanlända barn och ungdomar i föreningslivet mm.  

 Nystart Vår & sommar 2010. 

 Nystart Aktivitetsöversikt. 

 Brukar undersökning december 2009. 

 Verksamhetsplan 2010-2012, samt prioriteringar. 

 Riktlinjer för introduktionsersättning, antagna 2009-04-23 av kommunfullmäktige och 

reviderar riktlinjer antagna 2007-03-22. 

 Kommunfullmäktiges inriktningsmål samt effektmål. 

 Lokal överenskommelse för utveckling av introduktion av nyanlända invandrare i Halmstad, 

reviderad i maj 2007. 

 Mottagande av nyanlända elever på IVIK, Intervjuformulär för inskrivningssamtal på IVIK, 

Informations, rutiner och tillvägagångssätt.  

Laholm 

 Riktlinjer för mottagande av nyanlända barn upprättade 090209. 

 Uppföljning av introduktion december 2009 enligt SFS:825 § 63. 

 Introduktionsplan barn och ungdomar. 

Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuformulär 

Utifrån skolverkets Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever (2008). 

Bakgrund 

 Vad kallas den befattningen du har? (Flyktingsamordnare, Introduktionshandläggare?) 

 Hur länge har du jobbat med dessa frågor? Vad jobbade du med innan? 

 Hur har det förändrats enligt dig de senaste två åren? 

 

Tema 1. Avtal och Resurser. 

 Hur gör ni avtalen och vem bestämmer över resurserna? 

 Hur fördelas resurserna? 

 Vilka är inkluderade i avtalsformandet? 

 I vilket led tilldelas och fördelas resurserna? (går det direkt till närbyråkrat eller 

bestäms det centralt i kommunen) 

 

Tema 2. Mottagandet. 

A. Flyktingsamordnare. 

 Vilka lokala riktlinjer samt rutiner för mottagandet och introduktionen av 

nyanlända flyktingbarn och ungdomar har ni? 

 Hur informerar ni/kommunicerar ni ut dessa riktlinjer till skolorna och 

eventuellt övrig personal? Är riktlinjerna och rutinerna som kommunen satt upp 

för de nyanlända barnen kända av all berörd personal? 

 Hur når ni ut med information till övriga elever/ klasskamrater?  

 Men även barnens vårdnadshavare? Hur når de er lättast om de har frågor? 

Finns möjlighet till omplacering av barn och vårdnadshavare vill detta? 

 Vilka alternativ till speciella behov och handikapp har ni i er kommun? På er 

skola? 

B. Rektorerna. 
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 Vilka lokala riktlinjer för mottagandet och introduktionen av nyanlända 

flyktingbarn och ungdomar har ni? 

 Vilka metoder eller rutiner arbetar ni efter? 

EXEMPEL:  

 Hur brukar ett mottagande av nyanlända flyktingbarn se ut hos er?  

 Är det samma varje gång eller händer det att det varierar? 

 Är riktlinjerna och rutinerna för de nyanlända barnen kända av all berörd 

personal? 

 

Tema 3. Introduktion. 

A. Flyktingsamordnare. 

 Finns det en tydlig ansvarsfördelning?  

 Vilka aktörer har det huvudsakliga ansvaret för mottagningen och 

introduktionen? Hur når ni ut till de berörda aktörerna? (hur förmedlas och 

delas information mellan nämnderna?) 

 OM: Finns någon samverkan mellan dessa aktörer (Frivilligorganisationer, 

intresse organisationer, kultur- och fritidsnämnden, flyktingorganisationer) 

 Vad erbjuder er kommun de nyanlända eleverna förutom skolintroduktion? 

B. Rektorerna. 

 Finns fastställda rutiner på vad er skolintroduktion ska innehålla? Handlingsplan 

att följa för pedagoger och övrig personal? 

 Tydlig ansvarsfördelning?  

 Hur kommunicerar ni med vårdnadshavare till eleven? Exempel: Bjuder ni in 

till några informationsmöten? 

OM NÖDVÄNDIGT: (Hur kommunicerar ni ut er skolas värdegrund, mål och arbetssätt 

till eleverna och deras vårdnadshavare?) 

 

Tema 4. Individuell plan. 

B.Rektorn. 

 Hur sker kartläggningen av den nyanlända eleven till hos er? Vilka är med och 

bestämmer och hur resonerar man angående skolplaceringen av eleven? 

 Om problem uppstår, finns beredskapen till att förändra organisationen. 

(flexibilitet) 

 EXEMPEL: Vilka alternativ till speciella behov och handikapp har ni på er 

skola? 

 

Tema 5. Undervisning. 

A. Flyktingsamordnare. 

 Placeras barnen i förberedelseklasser eller vilka metoder har ni? Finns det några 

policys inom denna fråga att utgå ifrån?  

 Anser du resurserna för modersmålslärare (eller svenska som andraspråk) är 

tillräckligt i förhållande till behovet? Samordnas resurserna inom kommunen 

något i denna frågan? 

B. Rektorn. 

 Vilka möjligheter (ex: resursmässigt och kompetensmässigt) har ni att 

individanpassa undervisningen? Placeras barnen i förberedelseklasser eller vilka 

metoder har ni?  

 OM: Finns policy för hur denna arbetsfördelning utförs? 

 Anpassas undervisningen till elevens förmåga, intressen eller starka sidor? (om; 

ser du att man brukar uppnå de mål man skapat med och för barnen?) 

 

Tema 6. Uppföljning och utvärdering. 
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A. Flyktingsamordnare. 

 Har ni kunnat göra någon uppföljning på i vilken utsträckning som behovet av 

modersmålslärare och svenska som andraspråkslärare kunnat tillgodoses? Eller hur 

ni uppnått andra eventuella mål och riktlinjer? 

B. Rektor. 

 Har behovet av svenska som andraspråkslärare eller modersmålslärare för de 

nyanlända eleverna kunnat tillgodoses enligt dig eller om, vad skulle kunna 

förbättras? 

 Ser ni någonsin över rutiner för mottagningen och introduktionen av de 

nyanlända flyktingbarnen? 

 

Tema 7. Kompetensutveckling. 

A. Flyktingsamordnare. 

 Förser ni personalen med någon form an kompetensutveckling inom området? 

Anser du möjligheten av kompetensutveckling fyller behoven av det? (Vilka behov 

anser du finns inom området?) 

B. Rektor. 

 Hur fördelar ni möjligheten till kompetensutveckling? exempel: vem bestämmer vem 

som får gå på kurserna?  

 På vilka grunder sker bedömningen av vilka personalgrupper som har behov av 

särskild kompetensutveckling? 

 Finns det tillräckligt med resurser för kompetensutveckling inom ramen för avtalet 

enligt dig? (Utifrån Migrationsverkets ersättning för mottagandet, basbeloppet). 

 

Tema 8. Framtid och styrningsproblematik. 

 Upplever ni några problem med de mål och riktlinjer som Skolverket satt upp för 

kommunerna? Specifika problem vad gäller dess implementeringen?  

 Anser ni Skolverkets riktlinjer är vägledande? (för introduktion och mottagande av 

nyanlända barn- och ungdomar?) 

 Anser ni att det finns den kunskap som behövs inom området för att kunna genomföra en 

introduktion och ett mottagande med hög kvalité? 

 Vilka möjligheter för en utveckling på området finns enligt er? 


