Datum

2018-02-02

Lägesrapport avseende kommunens beredskap
och kapacitet i mottagandet av nyanlända,
ensamkommande barn och asylsökande, under
perioden 1/1 till 31/3 2018
Enkäten omfattar – där inget annat anges – målgrupperna asylsökande, ensamkommande
barn och nyanlända (personer med beviljat uppehållstillstånd).

Avser: Trelleborgs kommun
Upprättad av: Viktoria, 0708-81 76 86, viktoria.hansson@trelleborg.se

Definitioner
Påverkan

Kriterier

Ingen påverkan

Följande tre kriterier uppfyllda: Verksamheten genomförs enligt plan,
lagstadgade och andra krav uppfylls. Tillgängliga resurser är tillräckliga.
Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter ej övermäktig.

Måttlig påverkan

En eller två av kriterierna för ”betydande påverkan” är uppfyllda.

Betydande
påverkan

Följande tre kriterier uppfyllda: Verksamheten genomförs delvis enligt
plan, lagstadgade och andra krav uppfylls endast till del. Tillgängliga
resurser är ansträngda. Belastningen på personal eller
funktioner/verksamheter börjar bli övermäktig.

Allvarlig påverkan

En eller två av kriterierna för ”kritisk påverkan” är uppfyllda.

Kritisk påverkan

Följande tre kriterier uppfyllda: Verksamheten kan ej genomföras enligt
plan, lagstadgade och andra krav uppfylls ej. Tillgängliga resurser är
uttömda och nya kan ej tillföras eller omfördelas. Belastningen på
personal eller funktioner/verksamheter är övermäktig.

Bedömning av den samlade förmågan i kommunen
1. SOCIALTJÄNST OCH ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHET

Kontaktperson för svaren:
Enhetschef stödprocess myndighet: Eleonore Schlyter, 0410-73 30 90,
Eleonore.Schlyter@Trelleborg.se
Enhetschef Boendedrift EKB och bosättning: Anna Blagojevic, 0410-73 32 59,
Anna.Blagojevic@trelleborg.se
Etableringskoordinator: Viktoria Hansson, 0410-73 30 80,
Viktoria.Hansson@trelleborg.se
Enhetschef överförmyndarenhet: Ingela Ellerstedt, 0410-73 31 42,
Ingela.Ellerstedt@trelleborg.se

www.lansstyrelsen.se
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Markera den nivå av påverkan som gäller för respektive verksamhet. Obs – endast
ett svar är möjligt!
1.1 Barn- och ungdomsverksamhet
Ingen påverkan
Måttlig påverkan
Betydande påverkan
Allvarlig påverkan
Kritisk påverkan
Kommentar: De nya ersättningsnivåerna som trädde i kraft med korta
omställningstider påverkar dock fortfarande kommunens ekonomi. Detta går inte
ut över ungdomarnas etableringsförutsättningar.
1.2 Övrig socialtjänst
Ingen påverkan
Måttlig påverkan
Betydande påverkan
Allvarlig påverkan
Kritisk påverkan
Kommentar: Se längre ner om främsta utmaningar.
1.3 Överförmyndarverksamhet
Ingen påverkan
Måttlig påverkan
Betydande påverkan
Allvarlig påverkan
Kritisk påverkan
Kommentar:
Utöver de svar som angetts ovan, ange de främsta utmaningarna för
verksamheten framöver i mottagandet av nyanlända, ensamkommande barn
och asylsökande.
En av de främsta utmaningarna är rekrytering av familjehem inom kommunen
som en direkt konsekvens av ändringarna, gällande från maj 2018 i fråga om
begränsade möjligheter till externa kommunplaceringar för ensamkommande barn
och unga.
Vilka utmaningar och konsekvenser ser ni för verksamheten kopplat till
särskilda förutsättningar eller behov hos flickor/kvinnor och pojkar/män?
Vi har inte identifierat några särskilda behov där.
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Övriga kommentarer gällande socialtjänsten och
överförmyndarverksamheten.

2. SKOLA OCH UTBILDNING

Kontaktperson för svaren:
Tillförordnad förvaltningschef: Linda Abrahamsson, 0410-73 43 31,
Linda.Abrahamsson@trelleborg.se
Verksamhetschef: Serene Rosberg, 0410-73 39 95, Serene.Rosberg@trelleborg.se
Utbildningschef: Ulrica Falck, 0410-73 34 92, Ulrica.Falck@trelleborg.se
Administrativ chef: Dragana Lapsevic, 0410-73 35 58,
Dragana.Lapcevic@trelleborg.se
Rektor gymnasieskolan: Anders Wramnell, 0410-73 36 09,
Anders.Wramnell@trelleborg.se
Samordnare SFI: Anna Bohman, 0410-73 48 14,
Anna.Bohman@skola.trelleborg.se
Rektor Vuxenutbildningsenheten: Bengt-Göran Persson, 0410-73 36 34, BengtGoran.Persson@trelleborg.se
Markera den nivå av påverkan som gäller för respektive verksamhet. Obs – endast
ett svar är möjligt!
2.1 Förskola
Ingen påverkan
Måttlig påverkan
Betydande påverkan
Allvarlig påverkan
Kritisk påverkan
Kommentar: Svårt med förskoleplaceringar på grund av platsbrist.
2.2 Grundskola
Ingen påverkan
Måttlig påverkan
Betydande påverkan
Allvarlig påverkan
Kritisk påverkan
Kommentar: Svårt med skolplaceringar på grund av platsbrist.
2.3 Gymnasium
Ingen påverkan
Måttlig påverkan
Betydande påverkan
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Allvarlig påverkan
Kritisk påverkan
Köper tjänst från annan kommun
Kommentar: Fortfarande lokalbrist på grund av det ökade elevantalet. Vi ser en
ökning av psykisk ohälsa framförallt hos ensamkommande ungdomar vilket
belastar elevhälsan.
2.4 Sfi
Ingen påverkan
Måttlig påverkan
Betydande påverkan
Allvarlig påverkan
Kritisk påverkan
Köper tjänst från annan kommun
Kommentar: Verksamheten genomförs enligt plan men en utmaning för oss är att
fortsätta hålla kötiden på 1 månad för alla deltagare inom etableringsprogrammet
och 3 månader för övriga sökanden.
2.5 Övrig kommunal vuxenutbildning
Ingen påverkan
Måttlig påverkan
Betydande påverkan
Allvarlig påverkan
Kritisk påverkan
Köper tjänst från annan kommun
Kommentar: Sökande till kurserna håller sig på ungefär samma nivå.
Utöver de svar som angetts ovan, ange de främsta utmaningarna för
verksamheten framöver i mottagandet av nyanlända, ensamkommande barn
och asylsökande.
Ingen kommentar.
Vilka utmaningar och konsekvenser ser ni för verksamheten kopplat till
särskilda förutsättningar eller behov hos flickor/kvinnor och pojkar/män?
Vi har inte identifierat några särskilda behov där.
Övriga kommentarer gällande skola och utbildning.
Vi har många studerande på SFI, men det är bara en viss del som fortsätter till
grundläggande nivå på Vux. Vi gör olika "marknadsföringsinsatser" för att få fler
SFI-studerande att fortsätta till grundläggande nivå.
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Vi ser ett ökat behov och önskan att läsa kurser på distans. Vi har därför sedan
hösten 2017 startat distanskurser i egenregi på grundläggande- och gymnasialnivå
på Vuxenutbildningen.

3. BOSÄTTNING AV NYANLÄNDA

Med anvisade nyanlända avses nyanlända personer med uppehållstillstånd som
kommunen tar emot i enlighet med bosättningslagen (2016:38).
Med självbosatta nyanlända avses nyanlända personer med uppehållstillstånd
som på egen hand ordnat bostad i kommunen. Begreppet självbosatta inkluderar
även direktinresta anhöriga.
Kontaktperson för svaren:
Enhetschef Boendedrift EKB och bosättning: Anna Blagojevic, 0410-73 32 59,
Anna.Blagojevic@trelleborg.se
Etableringskoordinator: Viktoria Hansson, 0410-73 30 80,
Viktoria.Hansson@trelleborg.se
Ange hur väl du instämmer med respektive påstående. Obs – endast ett svar är
möjligt!
3.1 Kommunen erbjuder anvisade nyanlända permanenta bostäder
(förstahandskontrakt eller tillsvidarekontrakt).
Instämmer helt
Instämmer i hög grad
Instämmer delvis
Instämmer i låg grad
Instämmer inte alls
Inte relevant (enbart för kommuner utan mottagande på anvisning under 2018
eller under den aktuella perioden)
Kommentar: Instämmer i låg grad på grund av att kommunen erbjuder
andrahandsavtal, antingen i lägenheter som tilldelas av det kommunala
bostadsbolaget, eller via privata fastighetsägare eller privatpersoner. Avtalen säger
inte något om att andrahandshyresgästen har möjlighet att ta över till ett
förstahandskontrakt.
Nyanlända erbjuds också andrahandskontrakt i lokaler som kommunen gör om till
tillfälliga bostäder och då finns ingen möjlighet till att ta över
förstahandskontraktet. Även via privatpersoner som hyr ut villor kan
andrahandskontrakt erbjudas som i vissa fall övergår i förstahandskontrakt. Vi ser
dock att under det senaste halvåret genom ökad service när det gäller
bostadsplanering och bostadssök har antalet anvisade som fått förstahandskontrakt
ökat villket också lett till att antalet anvisade som bor i lokaler kommunen gjort
om till tillfälliga bostäder minskat.
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3.2 Kommunens bostadslösningar för anvisade nyanlända ger goda
förutsättningar för etablering och integration.
Instämmer helt
Instämmer i hög grad
Instämmer delvis
Instämmer i låg grad
Instämmer inte alls
Inte relevant (enbart för kommuner utan mottagande på anvisning under 2018
eller under den aktuella perioden)
Kommentar: Parallellt systematiskt arbete med nyanlända. Stort fokus på
arbetsmarkandsinsatser gör att möjligheterna till självförsörjning ökar och
förutsättnigarna att få ett förstahandskontrakt ökar även det.
Att inte vara etablerad på den reguljära bostadsmarknaden innebär att den
enskildas fokus på att etablera sig på arbetsmarknaden riskerar att påverkas.
Därför arbetar vi med bostadsplaneringen och arbetsmarknadsplaneringen
parallellt.
3.3 Kommunen arbetar aktivt för att skapa hållbara bostadslösningar för
anvisade nyanlända.
Instämmer helt
Instämmer i hög grad
Instämmer delvis
Instämmer i låg grad
Instämmer inte alls
Inte relevant (enbart för kommuner utan mottagande på anvisning under 2018
eller under den aktuella perioden)
Kommentar: Kommunens etableringsresurser jobbar med nyanlända och övriga
bostadslösa genom bostadsplaneringar. Syftet med bostadsplaneringar är att den
enskilde ska hitta en bostad där kommunen inte står som hyresvärd. Hållbara
bostadslösningar för Trelleborgs kommun innebär att man som nyanländ etablerat
sig på den reguljära bostadsmarknaden.
3.4 Kommunen ser inga undanträngningseffekter med anledning av
bosättning av anvisade nyanlända.
Instämmer helt
Instämmer i hög grad
Instämmer delvis
Instämmer i låg grad
Instämmer inte alls
Inte relevant (enbart för kommuner utan mottagande på anvisning under 2018
eller under den aktuella perioden)
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Kommentar: Det kommunala bostadsbolaget tillhandahåller inte bara bostäder
till kommunens arbetsmarknadsförvaltning, utan även till kommunens
socialförvaltning som också har behov av bostäder till sina sökande.
3.5 Kommunen anser att boendesituationen för självbosatta nyanlända ger
goda förutsättningar för etablering och integration.
Instämmer helt
Instämmer i hög grad
Instämmer delvis
Instämmer i låg grad
Instämmer inte alls
Kommentar: Boendesituationen går inte att generalisera för "självbosatta
nyanlända" i kommunen. Det vi kan konstatera är att oavsett "kategori/målgrupp"
- är man trelleborgare och saknar tak över huvudet så får man ta del av samma
service från arbetsmarknadsförvaltningen för att erbjudas insatser som ger
förutsättningar för etablering. Detta sker genom exempelvis bostadsplanering
och/eller arbetsmarknadsplanering.
I dagsläget har vi inte sett några större problem med självbosatta nyanländas
boendesituation.
3.6 Kommunens arbete med bosättning av nyanlända innefattar självbosatta
nyanlända.
Instämmer helt
Instämmer i hög grad
Instämmer delvis
Instämmer i låg grad
Instämmer inte alls
Kommentar: Se ovanstående kommentar. Självbosatta nyanlända kategoriseras
som trelleborgare, vilka kan ha möjlighet att ta del av kommunens service.
Dessutom finns sedan mars 2018 ett uppdaterat kommunövergripande
bostadsförsörjningsprogram som arbetats fram i nära samverkan med
arbetsmarknadsförvaltningens etableringskoordinator och före detta
förvaltningschef.
Utöver de svar som angetts ovan, ange de främsta utmaningarna i arbetet
med bosättning av nyanlända.
Eventuellt större utmaningar att förbereda och ge goda förutsättningar till
anvisade kvotflyktingar eftersom bosättningsunderlagen fortfarande har bristfällig
information för att vi ska kunna ge bästa möjliga mottagandet, i synnerhet när det
till exempel finns krav på bostadsanpassning på grund av funktionsnedsättning.
Även större bostäder är svårare att finna, och i de fall vi har hittat lösningar är ofta
hyrorna inte skäliga.
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Vilka utmaningar ser ni i arbetet med bosättning av nyanlända kopplat till
särskilda förutsättningar eller behov hos flickor/kvinnor och pojkar/män?
Övriga kommentarer gällande bosättning.

