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1. Inledning 
Botkyrka kommun driver projektet ”Regional Samhällsinformation” i samverkan med 

åtta andra kommuner i länet. Viktiga samarbetspartners är också Kommunförbundet i 

Stockholms län, Länsstyrelsen, Migrationsverket och Stockholms läns landsting. EU:s 

Flyktingfond är medfinansiär.  

 

I projektet ingår bl.a. att ta fram en modell för samhällsinformation till nyanlända in-

vandrare, vilken ska kunna användas av länets kommuner och myndigheter i samver-

kan. Syftet är att nyanlända ska få en enhetlig och adekvat samhällsinformation, oavsett 

vilken kommun man bosätter sig i och på så vis få en snabbare etablering i svenskt 

samhälls- och arbetsliv.  

1.1 Uppdraget 

Carlén & Werner AB har på uppdrag av Botkyrka kommun genomfört en utvärdering 

av projektet Regional samhällsinformation. Utvärderingen har gjorts utifrån såväl pro-

cess- som resultat- och effektperspektiv. Utvärdering har således haft fokus på både 

vägen mot målen och uppfyllelsen av målen. Denna typ av utvärdering, som är vanlig 

då stor vikt läggs vid lärprocesser i verksamheten, genomförs oftast av en extern utvär-

derare för att utvärderingen ska bli så objektiv som möjligt.  

 

Arbetet med utvärderingen har pågått under perioden september t.o.m. november 2009. 

Resultatet av utvärderingen ska enligt uppdraget redovisas i en rapport med rekommen-

dationer för hur metod, material och samverkan kan utvecklas och förbättras.  

 

Maria Löfgren har varit uppdragsansvarig för utvärderingsuppdraget. Kerstin Carlén har 

svarat för kvalitetssäkring samt medverkat i gruppintervjuer och deltagande observatio-

ner i projektet. 

1.2 Tillvägagångssätt 

Processutvärderingen har fokuserat på utvecklingen inom projektet och analyserat pro-

jektets genomförande. En processutvärdering innebär vanligen inte att ett projekt be-

tygsätts i någon mening. Det är snarare en analys av hur projektarbetet fortskrider och 

om projektet arbetar på ett effektivt, ändamålsenligt och flexibelt sätt. Vad fungerar bra 

och vad kan göras bättre i fortsättningen? Denna del av utvärderingen redovisas i denna 

rapport (delrapport 2). 

 

Resultatutvärderingen har inriktats på projektmålen (material och metod, webbsida, 

överenskommelse om förvaltning, m.m.) och i vilken utsträckning dessa har uppnåtts. 

Effektutvärderingen skulle avse projektets effektmål (nyttomål) men har, med hänsyn 

till att projektet har försenats en del, fått inriktas på synpunkter på modellen och intresse 

för en eventuell regional samverkan. Resultat- och effektutvärderingen redovisas i en 

separat rapport (delrapport 1). 

 

Utvärderingen har huvudsakligen skett med hjälp av kvalitativa metoder. Metodval och 

urval av intervjupersoner har skett i samråd med projektledningen. Systematisk infor-

mationsinsamling har skett genom: 
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 Genomgång av projektdokumentation  

 Individuella intervjuer med projektledningen, styrgruppen, den tolk som 

medverkade i testningen av modellen samt den anlitade pedagogen 

 Telefonintervjuer med deltagare i projektets arbetsgrupp respektive referensgrupp  

 Telefonintervjuer med de myndigheter (Försäkringskassan och Skatteverket) som 

medverkade i testningen 

 Deltagande observation vid två utbildningstillfällen under testningen  

 Två gruppintervjuer med ett urval av deltagare i testningen 

 Gruppintervju med samtliga introduktionshandläggare som medverkat i testningen  

 Enkät till samtliga kommuner i länet 

 Telefonintervjuer med tolv statliga myndigheter.  

 

I denna rapport redovisas processutvärderingen av projektet. Resultatdelen (avsnitt 2) 

bygger på intervjuer och dokumentgenomgång. Avsnittet innehåller en beskrivning och 

analys av dels projektorganisation och genomförande, dels måluppfyllelse och resultat. 

Våra sammanfattande kommentarer och rekommendationer finns i det avslutande av-

snittet (avsnitt 3).  
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2. Processutvärderingen 
Botkyrka kommun är projektägare. Enligt projektbeskrivningen

1
 har projektägaren to-

talansvar för projektet. Det innebär bl.a. att kommunen administrerar projektmedlen, har 

arbetsgivaransvar för personal som anställs i projektet och beslutar i övergripande eko-

nomiska frågor. 

 

KSL
2
, Länsstyrelsen i Stockholms län, Migrationsverket och HSN-förvaltningen inom 

SLL
3
 är projektpartner enligt EU-terminologin. Det innebär att man förbundit sig att 

medverka till genomförandet av projektet i samverkan med andra projektpartner. Det 

kan också innebära att man förbundit sig att medverka till finansieringen av projektet. 

 

2.1 Projektorganisation och genomförande 

I projektorganisationen ingår projektledning, styrgrupp, arbetsgrupp och referensgrupp. 

Grupperna har haft sammankomster ungefär var 6:e vecka. 

Projektledningen 

Av projektbeskrivningen framgår att projektledaren har verksamhetsansvar för plane-

ring, uppföljning, projektbudget och kostnadsuppföljning, samt är ansvarig för att rap-

portera till styrgruppen och redovisa slutrapport.  

 

Under våren 2009 har projektledningen utökats med en anställning på 50 %. Formellt är 

det en projektassistent, men med kvalificerade uppgifter. Förstärkningen av projektled-

ningen har varit en fördel för projektet och underlättat projektledarens arbete. 

 

Projektledaren var relativt oerfaren som projektledare vid starten, men har – i intervju-

erna med olika medverkande – fått stor erkänsla för sin duglighet och sitt sätt att driva 

arbetet i projektet. Detsamma gäller den projektassistent som anställdes under våren 

2009. 

Projektledaren har beskrivits som lyhörd och ambitiös med stor kompetens och potenti-

al. Hon har varit skicklig och allround som projektledare och en duktig ambassadör för 

projektet. Projektassistenten har också fått stor uppskattning för sitt arbete. Flera har 

betonat vikten av att det är två personer i projektledningen för ett projekt av denna stor-

lek. 

Styrgruppen 

Av projektbeskrivningen framgår att styrgruppen ska fastställa projektets ramar och 

hantera eventuella avvikelser. Styrgruppen har till uppgift att fatta de beslut som krävs 

för projektets framåtskridande, och ska koordinera projektet med mottagarorganisatio-

nerna och andra projekt.  

 

I styrgruppen har ingått representanter för Botkyrka kommun, KSL, Länsstyrelsen 

Stockholms län, Migrationsverket, HSN-förvaltningen samt Gemensam Vuxenutbild-

ningsregion i Stockholms län.  

                                                             
1 2008-12-08 
2 Kommunförbundet Stockholms Län 
3 Stockholms Läns Landsting 
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Styrgruppens har vuxit och förändrats under projekttiden. Representanterna för SLL och 

Gemensam Vuxenutbildningsregion var inte med från början, utan tillkom en bit in på 

2009. Under hösten 2009 har ordförande i styrgruppen fått ersättas p.g.a. en omorgani-

sation inom Botkyrka kommun. Styrgruppen har haft elva möten då minnesanteckningar 

förts. 

 

Styrgruppen hade inte någon form av ”kick-off” vid projektstarten med diskussion om 

ansvars- och rollfördelning, arbetsformer, styrning och uppföljning, former för stöd till 

projektledningen, etc. 

 

I intervjuerna har framgått att flertalet i styrgruppen är relativt nöjda med gruppens ar-

bete, även om det också finns en del kritiska synpunkter: 

 Vi har varit ganska överens i gruppen. Inriktningen har varit att driva arbetet framåt 

och ge stöd till projektledningen. 

 Det är en engagerad och kunnig styrgrupp med ett konstruktivt arbetsklimat och bra 

stämning. 

 Kontinuiteten i gruppen har inte varit helt bra, vilket gjort att projektet ”haltat lite” 

och försenats en del.  

 Gruppens medlemmar har många ”järn i elden” och har inte alltid kunnat prioritera 

åtagandena för projektet. 

 Rollerna i gruppen är otydliga. Vissa har tagit mycket ansvar, andra har tagit mindre 

ansvar. 

 Styrgruppen har inte förrän på slutet jobbat med frågan om information och förank-

ring och frågorna om mottagare, förvaltning och finansiering. 

 

Deltagarna i styrgruppen har framfört synpunkter och kommentarer kring vad som är 

viktigt i fortsättningen: 

 Viktigast nu är att välja inriktning i förslag till lösning av förvaltnings- och finansie-

ringsfrågan. Det borde bli en regional funktion. Eventuellt kan SLL sedan hänga på 

sina hälsokommunikatörer. En frivillig lösning är sannolikt bäst; alla måste inte vara 

med från början.  

 Det är viktigt att det blir en kostnadseffektiv lösning. Det är också viktigt att tidigt 

förankra en lösning i Beredningsgruppen
4
. 

 Den regionala modellen måste ge flexibilitet. Varje kommun måste kunna välja sin 

lösning.  

 Material och metod måste bli färdigt och spridas till fler kommuner som vill pröva. 

 Projektet måste resultera i en tydlig pedagogisk modell (material och metod) som 

kan fungera som ett verktyg för kommunerna. Det måste vara tydligt vad kommu-

nerna ska ta ställning till i en remissomgång. 

 Frågan om regional webbplats måste lösas på kort och lång sikt. Det behövs sanno-

likt en webbplats på regional nivå (typ Gävleborgs län) även om det blir en nationell 

lösning.  

 Det behövs en satsning på information och förankring inom kommuner (tjänstemän 

och förtroendevalda) och myndigheter. 

 Det finns en risk för att ambitionsnivån blir för hög i modellen. Högre än vad övriga 

landet kan erbjuda.  

                                                             
4 Samverkansgrupp mellan Länsstyrelsen och KSL med kommunmedverkan på förvaltningschefsnivå 
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 Det finns en risk för att modellens innehåll och upplägg är för ”formell”. Nyanlända 

behöver mer kommunikation än information. 

 Bra former för kommunikation och stöd i migrationsprocessen är mer, eller åtmin-

stone lika viktigt, som bra former för själva samhällsinformationen. 

 En sammansmältning av projektet ”Regional samhällsinformation” och ”Stock-

holmsprojektet”
5
 vore en klar fördel. 

Arbetsgruppen 

En arbetsgrupp bestående av företrädare för åtta kommuner har löpande deltagit i pro-

jektets arbete. Arbetsgruppen representerar följande kommuner Botkyrka, Haninge, 

Huddinge, Nacka, Sollentuna, Stockholm, Södertälje och Värmdö. I arbetsgruppen har 

även projektledaren för ”Projekt Salaam” (Länsstyrelsen) ingått, liksom projektledaren 

för ”Stockholmsprojektet”. ”Stockholmsprojektet” och projekt ”Regional samhällsion-

formation” har i stora delar arbetat gemensamt med material och metod och gått ”hand i 

hand”. 

 

Det har varit upp till 15 – 20 personer som medverkat i gruppen eftersom några kom-

muner haft flera deltagare, samtidigt som det varit en viss omsättning beroende på 

tjänstledigheter m.m. Några av deltagarna har varit med sedan förstudietiden.  

 

Arbetsgruppen hade inte någon form av ”kick-off” vid projektstarten med diskussion 

om ansvars- och rollfördelning, arbetsformer, etc. Gruppen har dock fått en del informa-

tion om projektets mål och uppläggning m.m. i början, och också löpande information 

om vad som händer i projektet.  

 

Arbetsgruppen har inte fått några särskilda direktiv eller riktlinjer från styrgruppen. 

Flertalet intervjuade vet inte vilka som ingår i styrgruppen, eller vilka frågor styrgrup-

pen hanterar. Flera vet inte heller vad som kommer att hända härnäst i arbetsgruppen, 

dvs. om gruppen är färdig med sitt arbete, eller om det kommer att bli någon fortsätt-

ning. Arbetsgruppen har haft åtta möten då minnesanteckningar förts. 

 

Arbetsgruppen, som snarare haft en roll som referensgrupp, har främst ägnat sig åt be-

arbetning av innehåll och språk i de olika avsnitten i utbildningsmaterialet. Projektled-

ningen har tagit fram textförslag som skickats ut och sedan diskuterats ”sida för sida” 

vid gruppens möten. Ibland har man delat upp sig i mindre grupper vid mötena. Det har 

förekommit en hel del olika åsikter och delade meningar, men detta har kunnat hanteras 

på ett konstruktivt sätt.  

 

Alla intervjuade är nöjda med arbetsgruppens arbete, även om det också i denna grupp 

finns en del kritiska synpunkter: 

 Alla i gruppen har bidragit. Projektledningen har varit lyhörd och lyssnande och helt 

öppen för synpunkter. 

 Arbetsgruppen har fungerat bra och jobbat engagerat och intresserat. Det har inte 

varit några särskilda problem eller bekymmer. Olika åsikter och synpunkter har varit 

vanligt, men aldrig något problem.  

 Det har varit bra stämning och högt i tak i arbetsgruppen. Alla har varit pratglada. 

Man har kunnat säga det man tycker. 

                                                             
5 Stockholm stads projekt ”Gemensamma riktlinjer” 
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 Vi har bidragit med synpunkter och varit ”åsiktsmaskin”. Det har varit öppna kort 

och alla har frikostigt delat med sig. Arbetet i gruppen har bidragit till att förankra 

modellen.  

 Diskussionen om familjerätt har varit rörig och vi har ägnat väldigt mycket tid åt 

detta avsnitt.  

 En stor grupp tar mer tid. Alla har inte heller alltid varit helt förberedda och läst 

igenom materialet inför mötena.  

 

Deltagarna i arbetsgruppen har också en del synpunkter och kommentarer kring vad 

som är viktigt i fortsättningen: 

 Materialet bör finnas på olika nivåer med hänsyn till flyktingarnas bakgrund. 

 Det är viktigt att så fort som möjligt komma in i ett operativt skede.  

 Satsa för att anställa informatörer och rådgivare med olika språk. 

 Satsa på utbildning av kommunala informatörer. 

 Det är viktigt med en balans – det måste vara en regional samverkan med lokal för-

ankring. 

 Det är viktigt med små deltagargrupper i introduktionen. Då kan deltagarna lära 

känna varandra och känna sig trygga. Det är svårt att tillämpa dialogmetoden i stora 

grupper. 

 Det behövs en gemensam plan för ”Stockholmsprojektet” och ”Regional samhällsin-

formation”. 

 Anknytningsansökningar är ofta ett stort problem, eftersom de sökande inte har till-

räcklig information vid ansökningstillfället. Svenska ambassader borde förmedla det 

översatta materialet så att fler har mer realistiska förväntningar när de kommer till 

Sverige.  

Referensgruppen 

I referensgruppen har tre SFI-lärare och en SFI-kurator medverkat, alla anställda vid 

Botkyrka Vuxenutbildning. Gruppen fick information om projektets mål och upplägg-

ning m.m. i början, men hade ingen ”kick-off”. Minnesanteckningar har inte förts vid 

gruppens möten. 

 

Gruppens uppgift har varit att bistå med pedagogisk kunskap i arbetet med utbildnings-

materialet. Gruppen har arbetat med både språklig nivå och innehåll i materialet. Pro-

jektledaren har skickat utkast som sedan diskuterats i gruppen, eller underhand med var 

och en av deltagarna. 

 

De intervjuade har bl.a. följande synpunkter på gruppens arbete: 

 Det har varit trevliga, konstruktiva möten med god stämning. Alla har varit engage-

rade och delaktiga. 

 Det har varit lättjobbat och inga bekymmer om delade meningar. Vi har varit rätt 

samstämmiga. 

 Materialet har blivit mycket bra och har en lagom nivå – en basnivå. Det är bra att 

materialet är översatt!  
 

Synpunkter och kommentarer från deltagarna i referensgruppen kring vad som är viktigt 

i fortsättningen: 
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 Deltagarna bör ha varit i Sverige ½ - 1 år för att kunna klara nuvarande material. Det 

skulle vara bra om det också fanns material som var enklare.  

 Informationen måste lämnas i lagom bitar. 

 Det måste vara ”rätt” personer som ger information, dvs. personer som har engage-

mang och intresse för folkbildning. 

 ”Assistenter” behövs som kan hjälpa till praktiskt med ansökningar etc. 

 Det är viktigt att kunna hantera och ge råd om mer personliga problem. Det går ofta 

att hänvisa till Röda Korset, ambassaden, Migrationsverket, m.fl. 

 Det är viktigt att nyanlända får veta spelreglerna i samhället, dvs. både rättigheter 

och skyldigheter.  

 En webbplats med en erfarenhetsbank som kan utnyttjas på lokal nivå skulle vara en 

stor tillgång. 

 Engagera invandrarföreningar i projektet och i samhällsinformationen. 

C&W:s kommentarer 

Vi kan konstatera att projektet har haft en funktionell organisation och har arbetat på ett 

ambitiöst och engagerat sätt. Nedan inleder vi våra kommentarer med en summering i 

punktform av det som vi uppfattar som särskilda ”tillgångar” respektive ”störningar” i 

projektet. 
 

”Tillgångar” i projektet 

 Stor kompetens och engagemang i projektorganisationen – styrgrupp, arbetsgrupp 

och referensgrupp 

 Lyhörd och kunnig projektledning 

 ”Regional” kompetens i styrgruppen 

 Aktiv arbetsgrupp som bidragit med kunskap och erfarenheter 

 Referensgrupp med rutinerade och kunniga deltagare 

 Samarbetet med Stockholmsprojektet 

 Kontakten med andra regionala projekt 

 Stöd och intresse från ett stort antal kommuner 

 Tillräcklig finansiering av projektet 

 Stort nationellt fokus på integrationspolitiken och särskilt introduktionen av nyan-

lända. 

 

”Störningar” i projektet 

 Viss otydlighet kring uppdragen ”projektägare” och ”projektpartner”  

 Styrgruppen har vuxit och förändrats under projekttiden, vilket är mindre bra för 

kontinuiteten 

 Arbetet med material och metod har tagit avsevärt mer tid än planerat 

 Arbetet med webbplatsen har försenats 

 Samverkanskontakterna med myndigheter har försenats 

 Upphandlingen av olika konsulter har delvis varit problemfyllt och försenat arbetet 

(lätt svenska, webbplats, ppt-material, utvärdering) 

 Den regionala överenskommelsen har dragit ut på tiden 

 Ingen ”kick-off ”vid projektstarten 

 Ofullständig kommunikationsplan 

 ”Passiv” riskhantering 

 Väl ”optimistisk” tidplan. 
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Inför nästa fas av projektet är det viktigt att diskutera hur projektorganisationen och 

arbetsformerna kan utvecklas. Projektstarten är viktig för att klargöra bl.a. ansvars- och 

rollfördelning, styrning och uppföljning samt stödet till projektledningen.  

 

En viktig fråga är självklart styrgruppens sammansättning, roll och uppdrag i nästa fas 

av projektet. Styrgruppens fortsatta uppgifter handlar huvudsakligen om att hitta en lös-

ning vad gäller organisering, förvaltning och finansiering av en regional modell, samt 

att driva processen med implementering av denna modell. Detta kräver naturligtvis till-

gång till såväl regionala som kommunala aktörer med kunskap, engagemang och be-

slutsmandat.  

 

Styrgruppen bör också klara ut vad det innebär att vara ”projektägare” respektive ”pro-

jektpartner”. Vem är t.ex. ytterst ansvarig för implementeringen av den regionala mo-

dellen och hur kan olika medlemmar i styrgruppen arbeta med denna fråga? För sin om-

världsbevakning och sitt förankringsarbete kan styrgruppen behöva tillgång till en refe-

rensgrupp alternativt olika referenspersoner. I frågorna som gäller organisering, för-

valtning och finansiering av den regionala modellen kan styrgruppen behöva tillgång till 

juridisk kompetens.  

 

En viktig del i styrgruppens fortsatta arbete är förankring och information på olika nivå-

er i kommunerna – förtroendevalda, förvaltningschefsnivå, verksamhetschefsnivå, hand-

läggarnivå. Kommunikations- och rapporteringsvägar behöver tydliggöras så att roller 

och ansvar i projektet blir tydliga i förhållande till medlemmarnas roller i den egna lin-

jeorganisationen.  

 

Enligt vår bedömning kan förvaltningschefsgruppen för den regionala överenskommel-

sen utgöra en viktig ”förankringsgrupp” och säkerställa informationen och kommunika-

tion med länets kommuner. En sådan förankringsgrupp kan stärka det regionala per-

spektivet och fungera som ombud och förmedlare av projektets samverkansmodell, lik-

som eventuellt av andra samverkanslösningar som rör nyanlända flyktingar och invand-

rare.  

 

I en styrgrupps ansvar ingår normalt att vara huvudansvarig för projektet och för att det 

bedrivs enligt projektplan. Vidare ingår ansvar för ekonomi, strategiska beslut och mål-

uppfyllelse samt att vara bärare och sändare av projektets vision. Enligt vår mening kan 

styrgruppens styrning och uppföljning av projektet utvecklas. Till sin hjälp i detta arbete 

har styrgruppen bl.a. tidplan, kommunikationsplan, riskanalys och budget. Det är viktigt 

att dessa dokument är genomarbetade och ”levande”, och löpande fungerar som ett un-

derlag för styrningen och prioriteringen av projektarbetet. 

 

Enligt projektplanen
6
 planeras två arbetsgrupper inför nästa projektfas – en med kom-

munrepresentanter och en med myndighetsföreträdare. Enligt vår erfarenhet är det vik-

tigt att även dessa grupper får en tydlig projektstart där mål, avgränsningar, roller, an-

svar, mandat, arbetsformer, förväntningar etc. klargörs. En arbetsgrupp har vanligen i 

uppdrag att arbeta med specifika och avgränsade frågor inom projektet. Det är vår erfa-

renhet att en sådan grupp inte bör vara för stor och det är viktigt med kontinuiteten i 

gruppen. Deltagarna bör aktivt ha valt att vara med och ha reell möjlighet att avsätta tid. 

                                                             
6 2009-10-27 
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2.2 Måluppfyllelse och resultat 

Projektets övergripande mål är att  

 Nyanlända i Stockholms län ska erbjudas en enhetlig samhällsinformation till hög 

kvalitet.  

 Kommuner får möjlighet att erbjuda en samhällsinformation utifrån individens be-

hov, istället för kommunens möjligheter.  

 Myndigheter och andra aktörer får en kanal för att nå ut till målgruppen och få större 

kunskap om målgruppen. 

 

Enligt projektdokumentationen finns följande mål för projektresultatet.  

1. En regional modell för samhällsinformation har utformats. 

2. En webbsida för ”Regional samhällsinformation” är i drift. 

3. Det finns en överenskommelse om förvaltning av modellen. 

4. Samtliga kommuner i länet har informerats om modellen och erbjudits deltagande. 

5. Modellen har testats i en delregional nod. 

Modellen för samhällsinformation 

Projektets modell för samhällsinformation består av tre delar: 

1. Grundläggande faktabaserad del. Utbildningsserie med tio avsnitt. Dialogpedagogik. 

Fokus på vardagsnära ämnen som arbete, boende, utbildning, hälso- och sjukvård, 

lag och rätt. Genomförs i början av introduktionen parallellt med SFI.  

2. Fördjupad samhällsförståelse i studiecirkelform med erfarna handledare. Fokus på 

mänskliga rättigheter, jämställdhet, familjeliv, etableringsprocessen m.m. Påbörjas 

cirka ett halvår efter UAT
7
 och genomförs parallellt med SFI. 

3. Fördjupad områdesinformation genom studiebesök/föreläsningar av myndigheter på 

regional eller lokal nivå.  
 

Utbildningsmaterial till sju av de totalt tio områdena i modellens Del 1 är färdigprodu-

cerade. Materialet har hittills tagits fram på svenska och arabiska. Till en början plane-

ras materialet översättas till fem språk. Övriga utbildningsområden är under produktion 

och beräknas vara klara i början på 2010. Projektet anlitar en pedagog som bistår med 

sin utbildningsmetod ”Dialogmetoden” och tillhörande metodhandledning.  

 

Material och underlag till Del 2 i modellen finns enligt projektets bedömning i tillräck-

lig utsträckning genom det utvecklingsarbete som skett inom andra projekt. Formerna 

för Del 3 i modellen – myndigheters och ev. också frivilligorganisationers medverkan – 

kommer att utvecklas under nästa fas i projektet. 

Webbplatsen 

I projektplanen
8
 framhålls att det ska vara en levande och kontinuerligt uppdaterad 

webbplats, som kan bistå med aktuell kunskap på området, kontaktuppgifter till berörda 

aktörer, meddelanden, kalendarium för nyanlända med intressanta aktiviteter, m.m. En 
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mycket viktig aspekt är nyanländas behov av lättillgänglig och korrekt samhällsinfor-

mation.  

 

Arbetet med webbplatsen har försenats bl.a. på grund av tidigare problem med kon-

sultupphandling. Arbetet pågår dock nu för fullt med hjälp av konsult. Frågorna om vem 

som ska vara huvudman för webbplatsen och var sidan kan ”parkeras” har ännu inte fått 

någon lösning. 

 

En lansering planeras i månadsskiftet januari/februari 2010. Webbplatsen riktar sig till 

flera målgrupper – introduktionspersonal, myndighetsrepresentanter samt nyanlända 

invandrare, m.fl.  

 

På webbplatsen kommer det att finnas en enhetlig faktagranskad samhällsinformation 

tillgänglig för läsare på fem språk. Sannolikt kommer många personer även utanför in-

troduktionsprogrammen och utanför Stockholms län att ha användning av webbplatsen.  

Regional överenskommelse 

KSL
9
 har tillsammans med kommunerna i Stockholms län arbetat fram en samverkans-

överenskommelse för introduktionsverksamheten. KSL:s styrelse har därefter i mars 

2009 rekommenderat kommunerna att teckna ”Samverkansöverenskommelse mellan 

kommuner i Stockholms län rörande introduktion av nyanlända”. Överenskommelsen 

har slutligt antagits av samtliga kommuner i länet i december 2009, vilket innebär en 

viss försening jämfört med den ursprungliga planeringen.  

 

Överenskommelsen står för en viljeinriktning och ett gemensamt regionalt ansvarsta-

gande. Den kan utgöra grund för kommunernas samarbete med andra myndigheter, och 

ska kunna gälla introduktionens alla delar. Ur individperspektivet ska överenskommel-

sen underlätta för nyanlända att välja boende i hela länet, men även att kunna bo i en 

kommun och få insatser i en annan. 

Samverkans- och förankringsarbetet 

Ett embryo till kommunikationsplan togs fram i början av projektet. Planen är dock 

ofullständig och har därför inte fungerat som något hjälpmedel i projektarbetet. Under 

hösten 2009 har en ny struktur för kommunikationsplan tagits fram. Projektledningen 

har systematiskt lagt in nu kända kommunikationsinsatser, hur det ska ske, till 

vem/vilka, vem som är ansvarig och när kommunikationen ska ske. Denna plan bör hål-

las aktuell och kontinuerligt revideras för att vara ett stöd i planeringen. 

 

En hel del arbete har lagts ner på att förankra arbetet inom kommunerna. Det har skett 

vid bl.a. en workshop hösten 2008. Våren 2009 genomfördes ett seminarium för myn-

digheter och tanken var att detta skulle upprepas under hösten 2009. Så har emellertid 

inte skett, vilket flera av de intervjuade myndighetsföreträdarna påpekat.  

 

Under hösten 2009 har ett antal olika informationsinsatser genomförts – dialogmöte 

med intresserade kommuner, förvaltningschefskonferens samt informations- och utbild-

ningsdag för introduktionshandläggare som medverkade i testningen. 
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I november anordnades tre studiedagar (halvdag) på temana Dialogmetoden, Heder och 

jämställdhet samt Samhällsinformation. Alla länets introduktionshandläggare samt an-

ställda på SFI och Migrationsverkets mottagningsenheter var inbjudna.  

 

Flera av deltagarna i projektets arbetsgrupp har framfört att arbetsprocessen i gruppen 

varit viktig för förankringen. Den samverkan som utvecklats med företrädare för 

”Stockholmsprojektet” är också av stor betydelse för projektet. 

 

Arbetet med att utveckla samverkan med myndigheter, som är en central del i projektet, 

har däremot inte kommit så långt. Detsamma gäller arbetet med att utveckla samverkan 

med ideella sektorn. Det senare är dock en medveten nedprioritering från projektets 

styrgrupp med hänsyn till den begränsade projekttiden. 

C&W:s kommentarer  

Vi kan konstatera att projektets ambitionsnivå har varit hög och att en stor del av de 

planerade aktiviteterna i huvudsak är genomförda inom den avsatta projekttiden. Det 

gäller utvecklingen av material och metod, webbplatsen och samverkansöverens-

kommelsen. 
 

Vi kan också konstatera att samtliga kommuner i länet har informerats om modellen och 

tillfrågats om intresset att delta. Det har bl.a. skett genom den enkätförfrågan som 

redovisas i delrapport 1. Modellen (material och metod) har också testats genom 

medverkan från tre kommuner och två myndigheter, vilket också redovisas i delrap-

port 1.  
 

Det är nu viktigt att arbetet med material och metod ”går i mål” så snart som möjligt så 

att det finns en ”färdig” modell att presentera för kommunerna. Materialet är något 

ojämnt och kan behöva ytterligare kvalitetssäkring av innehåll och översättning. Det 

kan lämpligen ske efter en ytterligare testomgång. Det slutliga ”utbildningspaketet” bör 

också innehålla en modell för intyg/certifikat efter genomgången samhällsinformation. 

 

Alla medverkande är positiva till dialogmetoden, men flera har framfört att metoden 

behöver vidareutvecklas och anpassas bättre till den aktuella målgruppen. Tillämpning-

en av dialogmetoden kräver stor erfarenhet. Satsningar på att utveckla och erbjuda olika 

former av utbildning, träning och handledning är därför en viktig del i det fortsatta pro-

jektet. 

 

I enkätsvaren från kommunerna har poängterats att beslut om medverkan i finansiering 

av en regional resurs sker på politisk nivå. Det är därför viktigt att i det fortsatta arbetet 

förankra projektets intentioner hos de förtroendevalda i kommunerna. Mycket arbete 

behöver också läggas på information och förankring till olika tjänstemannanivåer i 

kommunerna – förvaltningschefer, verksamhetschefer, introduktionsenhetschefer och 

handläggare. Detsamma gäller myndigheterna. 
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3. C&W:s avslutande kommentarer och 
rekommendationer 

 

Inför nästa fas av projektet är det viktigt att diskutera hur projektorganisationen och 

arbetsformerna kan utvecklas. Projektstarten är viktig för att klargöra bl.a. gruppsam-

mansättning, ansvars- och rollfördelning, styrning och uppföljning samt stödet till pro-

jektledningen.  

 

Centrala frågor som projektorganisationen ska hantera i nästa fas är att hitta en lösning 

vad gäller organisering, förvaltning och finansiering av en regional modell, samt att 

driva processen med implementering av denna modell. Information och förankring 

gentemot kommuner och myndigheter kräver också prioritet och konkreta insatser.  

 

Ett gediget utbildningsmaterial har utarbetats i projektet. En viss vidarebearbetning be-

hövs dock. Vi delar den uppfattning som framförts av flera av de intervjuade, nämligen 

att materialet är något ojämnt innehållsmässigt och behöver anpassas till längden på 

utbildningsblocken. Enligt vår mening är det också viktigt att ambitionerna om fokus på 

deltagarnas vardagsbehov formar innehåll och upplägg i samhällsinformationen. Dis-

kussion kring sociala koder och normer liksom värdegrundsfrågor är viktiga delar i in-

troduktionen.  

 

Dialogmetoden framstår som en självklar pedagogik i samhällsinformationen. Metoden 

behöver dock vidareutvecklas med hänsyn till målgruppen. Det handlar bl.a. om en tyd-

lig vuxenpedagogik och en stor medvetenhet om kulturella skillnader. Satsningar be-

hövs även på att utveckla och erbjuda olika former av utbildning, träning och handled-

ning för informatörer/samhällskommunikatörer.  
 

När många aktörer ska samverka krävs en plats att samlas kring. En välfungerande 

webbplats är därför en nödvändig förutsättning för att en regional samverkan ska kunna 

utvecklas. En del intervjupersoner har betonat vikten av att webbsidan har ett sökande-

inriktat perspektiv. Arbetet med webbplatsen – ”navet” i modellen – behöver högsta 

prioritet. 

 

Det är viktigt att projektet snarast kan presentera en färdig ”modell” liksom konkreta 

förslag till organisering, förvaltning och finansiering av ett regionalt center inkl. webb-

plats. Det är också viktigt att formerna för organisering och finansiering prövas juridiskt 

med hänsyn till bl.a. LOU
10

.  

 

Ett systematiskt arbete med information och förankring på olika nivåer inom kommu-

nerna – förtroendevalda, förvaltningschefer verksamhetschefer och handläggare – 

kommer att vara av central betydelse i det fortsatta arbetet. 
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Intervjuer och enkätmedverkan 
 

Intervjuer och telefonintervjuer 
Projektledare 
Bitr. projektledare 
 
Styrgruppen 
Ordförande, Botkyrka kommun  
Projektpartner, Kommunförbundet Stockholms Län 
Projektpartner, Länsstyrelsen Stockholms län 
Projektpartner, Migrationsverket 
Projektpartner, HSN-förvaltningen, Stockholms läns landsting 
Representant för Vuxenutbildningsregionen 
 
Arbetsgruppen 
 
Företrädare för: 

Botkyrka kommun 
Enskede-Årsta-Vantör sdf, Stockholm 
Huddinge kommun 
Hässelby-Vällingby sdf, Stockholm 
Nacka kommun 

Sollentuna kommun 
Stockholms stad (projekt ”Gemensamma riktlinjer”) 
Södertälje kommun 
Värmdö Kommun  
Länsstyrelsen (projekt Salaam) 

 

Referensgruppen 
En SFI-kurator 
Tre SFI-lärare 
 
Övriga medverkande i projektet 
Deltagare i testningen av modellen (två gruppintervjuer) 
Samtliga introduktionshandläggare som medverkade i testningen (gruppintervju) 
Informatörerna från Försäkringskassan resp. Skatteverket som medverkade i testningen  
Tolken som medverkade i testingen 
Pedagogen som medverkar i projektet 
 
Myndigheter 
 
Företrädare för: 

Arbetsförmedlingen 
Centrala studiestödsnämnden (CSN) 
Diskrimineringsombudsmannen (DO) 
Ekobrottsmyndigheten  
Försäkringskassan 
Konsumentverket 

Kronofogden  
Migrationsverket  
Rikspolisstyrelsen 
Skatteverket 
Transportstyrelsen  
Valmyndigheten 

 

Enkätmedverkan 
En enkät har skickats till samtliga 26 kommuner i länet och ställts till förvaltningschefer med 
ansvar för introduktion av nyanlända. Enkäten har besvarats av 21 kommuner. Svar har inte 
lämnats från Danderyd, Norrtälje, Nynäshamn, Sigtuna och Vaxholm. 
 


