
Kallelse 2017-02-06

Folkhälsoutskottet
Tid Plats
 08:00-10:00  Kommunhuset sammanträdesrum 

Multen

Övriga
Bea Scherp
Henrik Hult (C)
Anneli Carlsson, Förvaltningschef - socialförvaltningen
Maria Bäcklin, Förvaltningschef kultur- och bildning
Tomas Andersson, Kommundirektör
Helen Ekman, Utredningssekreterare
Anneli Carlsson, Förvaltningschef vård- och omsorg

Inomhusmiljön i kommunens verksamhetslokaler ska, så långt det är möjligt, vara fri från starka 
dofter. För att öka tillgängligheten vid kommunala arrangemang uppmanar Lekebergs kommun 
därför alla deltagare att undvika parfym-, rakvatten – och röklukt så att så många som möjligt ska 
kunna delta. 

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C)
Håkan Söderman (M), vice ordförande
Kjell Edlund (S)
Berth Falk (S)
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Kallelse 2017-02-06

1 – Val av justerare Föredragande  

Ärendebeskrivning
Justering sker den 15 februari 2017.
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2 – Civilsamhällslots Föredragande Wendla Thorstensson 

Ärendebeskrivning
Diskussion kring en ingång till civilsamhället i kommunen.
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3 – Idéburet offentligt partnerskap Föredragande  

Ärendebeskrivning
Information och diskussion kring hur man kan tillämpa idéburet offentligt partnerskap i Lekebergs 
kommun.
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4 – Utvärdering av folkhälsoarbetet och 
folkhälsoavtalen i Örebro län 
(KS 17-83)

Föredragande Bea Scherp, Tomas 
Andersson 

Ärendebeskrivning
Information om utvärderingen av länets folkhälsoavtal 2016.

Förslag till beslut
Folkhälsoutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Slutrapport - Utvärdering av folkhälsoarbetet och folkhälsoavtalen i Örebro län
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5 – Verksamhetsberättelse för Sydnärkes 
folkhälsoteam 2016 
(KS 17-86)

Föredragande Bea Scherp 

Ärendebeskrivning
Information om folkhälsoteamets arbete i sydnärke och Lekeberg under 2016.

Förslag till beslut
Folkhälsoutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Verksamhetsberättelse för Sydnärkes folkhälsoteam 2016
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6 – Folkhälsoutskottets budget 2016 Föredragande Bea Scherp 

Ärendebeskrivning
Information om hur avsatta medel användes under 2016.

Förslag till beslut
Folkhälsoutskottet lägger informationen till handlingarna.
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7 – Folkhälsoteamets uppdrag i Lekeberg 
2017 

Föredragande Bea Scherp 

Ärendebeskrivning
Information om bland annat:

 Trygghetsvandringar
 Social träffpunkt
 Utveckling av Hälsans stig samt utegym i samverkan med Kultur och fritid
 HFSU
 VINR

Förslag till beslut
Folkhälsoutskottet lägger informationen till handlingarna.
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8 – Utvärdering av projektet Flyktingguide i 
sydnärke 
(KS 17-85)

Föredragande Ingela Fredriksson 

Ärendebeskrivning
Information om projektets första år samt om kommande projektår.

Förslag till beslut
Folkhälsoutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Rapport - Utvärdering av projektet Flyktingguide i sydnärke
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9 – Samsyd - ANDT-nätverk Föredragande Bea Scherp 

Ärendebeskrivning
Nätverk för att omsätta nationell/regional strategi i praktiken på lokal nivå, eventuellt utse ANDT-
ansvarig tjänsteperson från Lekeberg.
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10 – Återrapportering lokal handlingsplan 
för folkhälsa 2017 
(KS 16-221)

Föredragande Bea Scherp 

Beslutsunderlag
 §8 FHU Lokal handlingsplan för folkhälsa 2017
 §16 FHU Återrapportering lokal handlingsplan för folkhälsa 2017
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11 – Information - Folkhälsoteamet Föredragande Bea Scherp 

Förslag till beslut
Folkhälsoutskottet lägger informationen till handlingarna.
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12 – Information - Dialogforum Föredragande  

Ärendebeskrivning
Information från representant i Dialogforum.

Förslag till beslut
Folkhälsoutskottet lägger informationen till handlingarna.
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13 – Information - Specifika 
samverkansrådet för social välfärd och 
folkhälsa 

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Information från representant för Specifika samverkansrådet för social välfärd och folkhälsa.

Förslag till beslut
Folkhälsoutskottet lägger informationen till handlingarna.
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Sammanfattning 
 

Apel AB har under perioden april – december 2016 haft uppdraget att utvärdera 

folkhälsoavtalen i Örebro län. Utvärderingen har av naturliga skäl haft folkhälsoavtalen i fokus 

men även anlagt ett något bredare perspektiv på folkhälsoarbetet i Örebro län. De 

huvudområden som behandlats har varit: 

 

 Folkhälsoavtalen (förankring, grad av tydlighet, legitimitet m.m.)  

 Organisering av folkhälsoarbetet (länsdelsindelning, kommunövergripande team m.m.) 

 Samverkan och relationer (Region Örebro Län och övriga avtalsparter, samarbetet i länet 

m.m.) 

 Ägarskap och styrning (roller för chefer och politiker m.m.)  

 Resultat (avtalens förmåga att bidra till handling och nytta) 

 

Vi kan gott säga att detta varit ett svårt uppdrag. Folkhälsoarbetet i Örebro län involverar en 

mängd olika organisationer, människor och perspektiv. Som ett exempel på detta kan noteras att 

ca 30 olika grupper, konstellationer och nätverk är mer eller mindre involverade i 

folkhälsoarbetet i länet. Av naturliga skäl finns i linje med detta en stor mångfald av synpunkter 

och ställningstaganden kring hur arbetet med folkhälsoavtalen och folkhälsoarbetet bäst 

organiseras och bedrivs. En utmaning i utvärderingen har därför varit att försöka hitta 

gemensamma mönster och en mer samlad bild. Några resultat från utvärderingen, som visar på 

en hygglig samsyn, går dock att slå fast. De tre viktigaste är: 

 

 Behåll avtalen. Avtalen skapar en viss struktur, uppfordrar till samverkan och sätter 

folkhälsofrågorna på agendan. 

 Behåll teamen. En stor majoritet ser teamen som en garant för att folkhälsoarbetet sker 

på professionell grund och att hela länet får tillgång till nödvändiga kompetenser. 

 Strama upp ramarna för folkhälsoavtalen, men behåll flexibiliteten, enligt följande 

tänkbara formel: Lokala behoven först, bygg på med några utvalda länsgemensamma 

satsningar samt ge utrymme för tillfälliga kraftsamlingar. 

 

Ett sammantaget intryck av vår utvärdering är att folkhälsoarbetet i Örebro län till viss del lider 

brist på samsyn och gemensamma tolkningsramar. Detta gäller i första hand ”hur-frågorna” och 

hur konkreta utmaningar kan lösas. Vi har i våra samtal troligen hört meningen ”behov av 

tydlighet” hundra gånger, utan att alltid förstå vad som ska tydliggöras och på vilket sätt. Vi 

tycker att mycket talar för att folkhälsoarbetet i länet skulle vinna på ett omtag och en nystart 

för en gemensam dialog kring både utgångspunkter och konkreta lösningar. 

 

Samtidigt finns det mycket som fungerar väl och det finns ett stort engagemang hos berörda 

aktörer. När vi nu lämnar vår slutrapport är vår ambition att koncentrera framställningen till de 

områden där det enligt vår mening behövs förändring. Utvärderingens viktigaste bidrag till den 

fortsatta processen med att utveckla folkhälsoavtalen och det fortsatta folkhälsoarbetet är, 

menar vi, att försöka sätta fingret på de frågeställningar som presenterar dilemman och som i 

våra intervjuer och samtal beskrivits som viktiga förbättringsområden. Detta tillsammans med 

vår egen analys har resulterat i sex slutsatser: 

Page 18 of 91



 4  

 

 

 Det finns ett behov av kontinuitet och stabila spelregler. Det finns en önskan om att 

kommande avtal ska vara långsiktiga och skrivas med en längre tidshorisont. 

 Avtalen kan göras mer avskalade och i första hand ge en ram för resurser, kompetenser, 

åtaganden och former för uppföljning. 

 Det finns ett behov av att se över organisering, styrning och ledning, vilket gäller såväl 

för kommuner och länsdelar som för Region Örebro län. 

 Det finns ett behov av att tydliggöra rollen för folkhälsoteamen. 

 Det finns ett behov av arenor för utveckling, erfarenhetsutbyte, uppföljning och lärande. 

Om möjligt bör arenor som redan finns utvecklas för att tjäna detta syfte. Det är få som 

önskar sig fler konstellationer och möten. 

 Det är viktigt att hälso- och sjukvårdens resurser, verksamheter och kompetenser länkar 

in i det folkhälsoarbete som har sin grund i folkhälsoavtalen. 
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Metodbeskrivning 
 

Utvärderingen har skett i process med våra uppdragsgivare vid Region Örebro län. Tillsammans 

med en liten grupp av två ansvariga chefer och en utvecklingsledare har vi haft regelbundna 

träffar och stämt av tankar, problem och insatser under arbetets gång.  

 

Utvärderingen har helt och hållet genomförts med en kvalitativ metod och har i första hand 

byggt på intervjuer, både enskilt och i grupp. Vi har intervjuat och fört diskussioner med 

folkhälsoteamen, chefer och politiker, medarbetare vid RÖL m.fl. Sammantaget har 

utvärderingen berört 16 olika organiserade konstellationer, nätverk och organisationer (Se lista 

i Bilaga 1). Som en del av utvärderingen har också genomförts två större workshops med brett 

deltagande från olika aktörer. Sammanlagt har minst 100 personer på olika sätt berörts av 

utvärderingen. 

 

Dokumentstudier har givetvis också varit en del av utvärderingen. Det gäller policydokument, 

tidigare utvärderingar, andra rapporter, minnesanteckningar m.m. 

 

Bakgrund  
 

I Örebro län omorganiserades år 2003 det gemensamma folkhälsoarbetet för en jämlik hälsa. 

Uppföljningar av folkhälsoarbetet hade visat på behovet av ökad professionalitet, kontinuitet 

och samverkan. Örebro läns landsting hade sedan 90-talet bidragit med ekonomiska medel till 

idrottens folkhälsoarbete, men också till kommunerna för att anställa en folkhälsoplanerare i 

varje kommun. Syftet var att respektive kommun skulle finansiera hälften av tjänsten. Detta 

visade sig av ekonomiska skäl vara svårt att uppfylla. Efter dialog i länet kom parterna 

landstinget, Örebro läns idrottsförbund och länets kommuner fram till en modell med 

gemensamma fyraåriga folkhälsoavtal. 

 

Folkhälsoavtal har tecknats vid tre tillfällen, för åren 2003–2007, 2008–2011 och 2012–2015. 

Nya avtalsparter har tillkommit. År 2009 tecknade landstinget ett folkhälsoavtal med Örebro 

läns bildningsförbund (ÖLIF) och år 2010 med SISU Idrottsutbildarna. Det senare inkluderades i 

Örebro läns idrottsförbunds avtal från och med år 2012. Avtalen med länets kommuner är 

länsdelsavtal mellan Region Örebro län och norra länsdelen (Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg 

och Nora), södra länsdelen (Askersund, Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Kumla), västra länsdelen 

(Degerfors, Karlskoga) samt Örebro kommun. Övriga avtal är mellan Region Örebro län och 

Örebro läns idrottsförbund med SISU Idrottsutbildarna samt med Örebro läns bildningsförbund 

(ÖLBF). För att förtydliga primärvårdens roll i det lokala folkhälsoarbetet fanns också under den 

första avtalsperioden en intern överenskommelse mellan landstingets samhällsmedicinska 

enhet och hälso- och sjukvården. 

 

Folkhälsoarbetet styrs och influeras av internationella, nationella, regionala och lokala mål, 

planer och program. I Örebro län utförs sedan 90 talet epidemiologisk bevakning av folkhälsan 

ur ett befolkningsperspektiv genom återkommande enkätundersökningar riktade till barn- och 

unga och den vuxna befolkningen. Analyser av dessa är en grund i de folkhälsoplaner som 

utarbetats i länet 1998, 2007 och 2011, men också i de uppföljningar som gjorts av länets 

Page 20 of 91



 6  

 

folkhälsoplaner i välfärdsbokslut. Folkhälsoplanerna är de styrdokument som länets 

folkhälsoavtal vilar på. Den nationella folkhälsopolitiken bygger på folkhälsomålet en god och 

jämlik hälsa med elva målområden1. Det nationella folkhälsomålet med målområden är 

vägledande i länets två senaste folkhälsoplaner och därmed också en grund för de nuvarande 

folkhälsoavtalen. 

 

Folkhälsoavtalen har ett antal gemensamma utgångspunkter och bygger tillsammans en 

länsgemensam modell som syftar till att utveckla det lokala folkhälsoarbetet. Av avtalen framgår 

att framgång ska nås genom ökad folkhälsovetenskaplig kompetens i länet och ökad samverkan 

mellan olika aktörer. Samtliga folkhälsoavtal har ett antal ömsesidiga utgångspunkter som att 

samverka för en god hälsoutveckling, angripa den ojämlika fördelningen av hälsa, verka för en 

god hälsa hos barn och ungdomar, verka för ett hälsosamt åldrande samt stärka det 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Utgångspunkterna har inte ändrats över tid 

med ett undantag, nämligen hälsosamt åldrande som tillkom år 2012. 

 

Folkhälsoavtalen innehåller åtaganden för parterna enskilt och gemensamt, reglering av 

ekonomi samt tidsperioden som avtalen gäller. Exempelvis ska kommunerna i varje länsdel ha 

generella resurser för det egna folkhälsoarbetet och inneha befattningar med akademisk 

folkhälsokompetens där den egna finansieringen ska motsvara regionens. Regionen ska stödja 

det hälsofrämjande arbetet för barn och unga med en lokal resurs till vilken länsdelen ska 

tillhandahålla arbetsplats. Regionen ska också bistå med kunskaps- och metodstöd i det lokala 

folkhälsoarbetet samt med uppföljningar och utvärderingar.  

 

Kommunerna ska aktivt använda samhällsplanering och kommunal verksamhet för att främja en 

jämlik hälsa. Civilsamhället ska rikta sitt arbete till dem som löper störst risk för ohälsa. 

Grunden i avtalen är gemensam men det finns särskilda skrivningar som varierar i avtalen som 

att integration lyfts i Örebro kommuns folkhälsoavtal, samverkan med Karlskoga lasarett i 

västra länsdelens avtal, att utveckla metoder med kultur och naturinslag i Örebro läns 

bildningsförbunds avtal och att särskilt rikta fokus på hörselskadade och döva barn och 

ungdomars villkor i Örebro läns idrottsförbunds (med SISU Idrottsutbildarna) avtal. 

 

Utvecklingen av folkhälsoavtalen har under åren följts av en utvärderare och reviderats med 

utvärderingarna som grund. Avtalen har också följts upp genom verksamhetsberättelser och 

välfärdsbokslut. Mottagare av utvärderingar och verksamhetsberättelser har 

landstingets/regionens olika politiska organ med ansvar för folkhälsoavtalen varit. Under 

innevarande mandatperiod ligger ansvaret hos fokusberedningen för folkhälsa, som är en 

beredning till regionstyrelsen. 

 

År 2015 bildade Regionförbundet Örebro och Örebro läns landsting Region Örebro län. 

Regionbildningen innebar nya förutsättningar för länets folkhälsoavtal. Regionens 

tjänstemannaresurser inom folkhälsoområdet omplacerades och knöts dels till staben för 

hållbar utveckling och dels till området Välfärd och folkhälsa. 

 

En ny samverkansorganisation etablerades mellan regionen och länets kommuner. De 

övergripande gemensamma frågorna hanteras nu i Regionala samverkansrådet. Välfärds- och 

                                                           
1 Regeringens proposition 2002/03:35. 
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folkhälsofrågorna har lyfts i det specifika samverkansrådet för folkhälsa, social välfärd och vård. 

I och med bildandet av Region Örebro län startade också en översyn av olika styrdokument. Ett 

arbete påbörjades med en regional utvecklingsstrategi. Ett kommissionsarbete för jämlik hälsa 

sjösattes. Syftet med kommissionens arbete är att identifiera och bidra med kunskap och 

vägledning i det långsiktiga arbetet för att minska skillnader i hälsa i länet. I avvaktan på nya 

planer och program förlängdes folkhälsoplan och välfärdsprogram t.o.m. 2017. 

 

Samtidigt påbörjades en diskussion om folkhälsoavtalens framtid vilken initierades i Regionala 

samverkansrådets beredningsgrupp. Kommuncheferna i beredningsgruppen tog initiativ till en 

extern utvärdering av folkhälsoavtalen. I samband med detta föreslogs en förlängning av 

folkhälsoavtalen t.o.m. april 2017. 

 

Utvärderingsuppdraget gick till Apel AB. Ett antal frågeområden blir belysta i utvärderingen, 

som organisering, folkhälsoavtalens förankring, tydlighet och legitimitet, samverkan och 

relationer, ägarskap och styrning samt avtalens förmåga att bidra till handling och nytta. 

 

Apel AB påbörjade april 2016 en process med intervjuer och workshops med tjänstemän, 

politiker och andra berörda av folkhälsoavtalen. Vår förhoppning är att utvärderingen – 

tillsammans med processen kring den regionala utvecklingsstrategin och arbetet i 

kommissionen för jämlik hälsa – ska bidra till idéer för hur arbetet med de kommande 

folkhälsoavtalen kan tas vidare.  

 

Resultat 
 

Under den här rubriken har vi relativt kortfattat samlat de synpunkter som respektive 

frågeområde genererat. Vi redovisar långt ifrån samtliga åsikter som kommit fram, utan har 

försökt koncentrera framställningen kring uppfattningar som har varit framträdande hos 

många, eller där synpunkten har direkt bäring på hur en eventuell lösning av ett dilemma skulle 

kunna se ut. 

 

Avtalen 
 

En stor majoritet vill ha avtalen kvar. Avtalen ses som en sorts garant för att folkhälsoarbetet 

prioriteras, att frågorna lyfts upp, ges ett sammanhang och hålls ihop. Man menar att arbetet 

före avtalen saknade samordning och att det fanns alldeles för många ”stuprör”. Då fanns 

visserligen en massa projekt och en stor påse pengar, men ingen systematik. På slutet av 90-talet 

togs Folkhälsoplanen fram och då infann sig också en slags programlogik. 

 

Avtalen har allt sedan dess varit ”en levande fackla som inte tillåtits slockna i budgetarbetet”, 

som någon uttrycker det. Någon annan säger: ”Hade vi inte haft avtalen så hade vi inte haft något 

folkhälsoarbete, i tider av nedskärningar”. En viktig aspekt är att kunskapen i kommunerna 

successivt har byggts upp så att kunskapsnivån nu är mycket god. Somliga menar att det är 

något unikt som åstadkommits i Örebro län på detta område och att det är mycket viktigt att det 

vårdas fortsättningsvis. 
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Avtalen beskrivs som uttryck för en form av utvecklad samverkan. För folkhälsoteamen betyder 

avtalen ökad legitimitet och en bas för att agera och ta kontakt. Avtalen öppnar dörrar. Avtalen 

har också medfört att kommunerna har tillgång till nya specifika tjänster. Möjligheterna att 

använda epidemiologisk kunskap blir större. Enligt mångas resonemang skulle nog en del av 

dessa tjänster försvinna om avtalen togs bort. Avtalen gör också att det finns mandat för den 

ideella sektorn, i form av idrottsrörelsen och folkbildningen, att delta i det organiserade 

folkhälsoarbetet. Styrkan med avtalen är alltså att de binder ihop viktiga samhällsaktörer och 

skapar ett sammanhang för samhandling. 

 

Region Örebro län gjorde 2015 en genomgång och analys av folkhälsoavtalen, ända från den 

första omgången med avtal och framåt2. Några av de sammanfattande slutsatser som rapporten 

lyfter fram är att avtalsparterna överlag är nöjda med avtalen, att möjligheten att arbeta 

långsiktigt är en framgångsfaktor, att avtalen gärna kunde skrivas på längre tid, att förankringen 

hos olika funktioner inom landstinget (nuvarande Region Örebro län) behöver förbättras, att 

den regionala samordningen behöver förbättras och att forum för erfarenhetsutbyte saknas. Det 

som vår utvärdering belyser är således frågor som varit aktuella för analys och diskussion sedan 

en tid inom Region Örebro län. 

 

Somliga menar att fler aktörer borde knytas till folkhälsoarbetet via avtal. Avtalen bör ange vilka 

ömsesidiga förväntningar man har på varandra, vilket inte bara gäller länsdelarna, ÖLIF och 

ÖLBF utan även RÖL. Man bör redovisa hur man lever upp till skrivelserna i avtalen. Flera 

nämner att ÖLIF och ÖLBF borde integreras bättre i samverkansstrukturen och beredas plats i 

strategiska fora och även få en mer likvärdig plats i samtliga fyra länsdelar/team. Både ÖLIF och 

ÖLBF menar att man är duktiga på att ”växla upp” sina pengar och får ut mycket folkhälsoarbete 

för pengarna. ÖLBF önskar att de kunde tilldelas en större ekonomisk ram, motsvarande den 

som ÖLIF har, vilket är en slutsats som också framkom i en uppföljning av Örebro läns 

bildningsförbunds folkhälsoavtal 2012-20153. ÖLIF och ÖLBF finansierar genom sina medel 

olika projekt som aktörer inom idrotten respektive folkbildningen driver. Exempelvis används 

studieförbunden aktivt i arbetet med folkhälsa i Örebro län. 

 

Det finns en flora av synpunkter på vad avtalen ska reglera och hur avtalen kan utvecklas. Några 

uppfattningar är dock mer återkommande. En sådan uppfattning är att avtalen ska vara stabila 

och långsiktiga. Flera beskriver detta som att avtalen kan löpa längre en dagens fyra år. Det 

handlar om investeringar i folkhälsa som kanske betalar sig på 20–30 års sikt. Det dilemma som 

långa avtal riskerar att skapa, i form av låsningar gällande vilka mål, åtgärder och insatser som 

ska uppnås och genomföras, vill olika intervjuade lösa på olika sätt. Det är, menar flera, viktigt 

att lyfta fram vad det är för mervärden som avtalen skapar, i förhållande till allt som sker ändå 

och kan kallas folkhälsoarbete. 

 

När det gäller frågan om vilken karaktär avtalen ska ha har vi identifierat minst tre olika förslag 

på lösningar: 

 

 Att avtalen preciserar inriktning och målområden för några länsgemensamma 

utvecklingsområden och satsningar som ska gälla under (delar av) avtalsperioden men i 

                                                           
2 Region Örebro län. Intern rapport av Anna Philipson 2015. 
3 Region Örebro län. Intern rapport av Lisbet Omberg 2016. 
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övrigt slår fast att de lokala behoven ska vara styrande, på kommunnivå och eventuellt 

också för länsdelsnivån. En öppen fråga har varit om avtalet med respektive kommun 

också ska kompletteras med krav om samarbetsavtal inom länsdelen. 

 Att avtalen ges formen av ett ramverk där inriktning och målsättning beskrivs i mer 

generella termer och utifrån nationella och regionala måldokument, och där mer 

konkreta insatser i stället uttrycks i andra dokument, exempelvis verksamhets- eller 

handlingsplaner. 

 Att avtalen i stort sett rensas på skrivningar kring innehåll och mål och istället ger en 

ram för de ”hårda frågorna”. Exempelvis skulle då avtalet reglera tjänster, resurser och 

rapportering. Precisering skulle också kunna ske vad gäller respektive parts åtaganden 

för att uppfylla avtalet, vem som gör vad och vad medel får användas till. 

 

En specifik fråga, som framförallt kom att diskuteras på våra två workshops, gäller avtalens 

legitima grund och vilka dokument/planer som de ska vila på. En förekommande åsikt är att det 

idag finns en oklarhet i dokumenthierarkin om vilken plan som styr vilken. Dilemmat har ibland 

förstärkts med synpunkten att styrdokumenten är alltför abstrakta för att ligga till grund för ett 

konkret folkhälsoarbete. Till detta kommer en ofta förekommande kritik mot att arbetet blir 

svårhanterligt p.g.a. den stora mängden mål som sammantaget finns i olika dokument. 

 

Utvärderingen har inte gett något entydigt svar på frågan om hur en mer ordnad 

dokumenthierarki ska se ut, men ett svar som flera uttryckt kan sammanfattas så här: 

 

1. RUS (regionens utvecklingsstrategi, ”paraplyet” (som kommer i ny gestalt 2017) 

2. Kommissionen för jämlik hälsa (som är mer begränsad i tid, fokuserar utsatta 

grupper och ger en omvärldsanalys) 

3. Folkhälsoplanen (som nu lutar sig primärt på nationella mål men med fördel skulle 

kunna baseras mer på politiska beslut i kommunerna när den ska göras om) 

4. Folkhälsoavtalen (som under våren 2017 kommer i en ny tappning, och som kommer 

att gälla t.o.m. 2019) 

5. Lokala handlingsplaner, på kommun- och länsdelsnivå 

 

Det är värt att notera att flera – i linje med att man ser behovet av att koppla folkhälsoarbetet 

och jämlik hälsa, som ju verkligen är en politisk fråga, fastare till länets övergripande 

utvecklingsstrategi (RUS) – vill renodla spelplanen och låta RUSen vara utgångspunkten för 

folkhälsoarbetet. Folkhälsoarbetet förväntas få ganska stort utrymme i den nya RUSen. I ett 

sådant scenario skulle man sedan kunna ta fram handlingsplaner eller samhandlingsavtal 

kopplade till de utpekade områdena i RUSen. På sikt kanske själva folkhälsoplanen då skulle bli 

överflödig, men detta finns det olika bud om. Somliga menar också att social hållbarhet borde 

vara det samlande begreppet som inrymmer folkhälsofrågorna, och att RÖL borde ta fram ett 

program för social hållbarhet, som korresponderar med den nya RUSen. 

 

En svårighet i sammanhanget är att arbetet med en ny RUS kommer att bli färdigt först under 

senare delen av 2017 och att det är oklart om och när en ny folkhälsoplan tas fram, medan de 

nya folkhälsoavtalen ska fram under våren 2017, som sedan visserligen inte ska gälla för längre 

tid än 2017 – 2019. 
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En annan fråga som diskuterats i intervjuerna är på vilket sätt avtalet ska förhålla sig till frågor 

om organisering av folkhälsoarbetet och hur det ska styras och ledas. Några entydiga svar har 

inte getts, vare sig om detta ska regleras i avtalen eller hur i så fall strukturen skulle se ut. En del 

menar att folkhälsoarbetets organisering och ledningsstruktur borde se likadan ut i hela länet, 

och att avtalen behöver tydliggöra hur det ska gå till med arbetet i länsdelarna. Andra menar att 

det är dags att skapa tyngd i arbetet genom att på lokal nivå lägga all folkhälsoverksamhet under 

kommunchef eller ledningsgrupp, medan några ger uttryck för uppfattningen att 

folkhälsoresurserna borde samlas hos RÖL. Vi vill återkomma till frågan under rubriken 

Organisation, styrning och ledning. 

 

En synpunkt som framkommit är att den förändring som skett genom bildandet av Region 

Örebro län, och som påverkat organiseringen av folkhälsofrågorna på regional nivå, behöver 

märkas och göras tydlig i de nya avtal som ska fram. På samma sätt som det i nuvarande avtal 

finns ett uppdrag på kommunerna att använda samhällsplaneringen i ett folkhälsoperspektiv så 

bör även regionen, som har ett länsövergripande ansvar för samhällsplanering och regional 

utveckling, använda samhällsplaneringen i ett folkhälsoperspektiv. 

 

På en av de workshops som genomfördes framkom synpunkten att en bättre politisk beställning 

på regional nivå är nödvändig och att detta handlar om att politikerna utifrån bl.a. 

hälsoekonomiska analyser inser att strategiskt folkhälsoarbete måste vara långsiktigt och 

betraktas som investeringar, inte som utgifter. Arbetet behöver då kopplas till en programteori, 

med uppföljningsbara mål. De professionella rollerna bör förtydligas, med tydlig koppling 

mellan epidemiologi  analys  insats  utvärdering. Regionen måste då också bli tydligare i 

sin styrning och uppföljning. 

 

Här kan man skönja en konfliktdimension kring folkhälsoavtalen. Å ena sidan uppmaningen att 

utgå från epidemiologin, gör nödvändiga analyser, bestäm relevanta insatser, genomför dessa 

och utvärdera resultaten. Å andra sidan idén som snarare handlar om att ”låta tusen blommor 

blomma”. Då bejakar man mångfalden, låter de mer eller mindre unika behoven i kommunerna 

styra och låter kommunerna, eller länsdelarna, till väldigt stor del avgöra själva vad man vill 

prioritera. 

 

Teamen 
 

Flertalet av de vi pratat med vill behålla teamen. Man ser teamen som en garant för att 

folkhälsoarbetet ska hålla viss kvalitet, ha någon slags riktning och att även mindre kommuner 

ska ha tillgång till kunskaps- och metodstöd. Dessutom ger de den legitima grunden för att 

civilsamhällets kompetenser och nätverk tas tillvara. Att nu bryta upp teamen beskriver flera 

som ”osmart”, och skulle bara betyda att folkhälsoarbetet tappade fart. 

 

Flertalet uttrycker att teamen gör ett mycket gott arbete och att länet har mycket kompetenta 

folkhälsostrateger. Teamens kvaliteter handlar både om utbildningsnivå och förmåga att driva 

arbetet. Det finns också, hos några av de vi intervjuat, viss kritik mot teamens arbetssätt. 

Kritiken går ut på att ”folkhälsofolket” är lite av en klubb för inbördes beundran och som alltid 

vet bäst. Man tycker att teamen ibland driver sina egna frågor och lämnar underlag och förslag 

som ingen efterlyst. Kritikerna beskriver det som att det blir många möten, mycket konferenser 

och en överdos av rapporter. 
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Det som nästan alla verkar överens om är att teamen behöver bli mer förankrade och deras 

arbete bättre integreras i verksamheterna. Man konstaterar att teamen i vissa kommuner har 

haft svårt att komma in och inte beretts möjlighet att delta på viktiga möten. En del av 

förklaringen menar flera är att det råder viss osäkerhet om teamens roll. Vad är deras 

huvudsakliga uppgift och vad ryms inom begreppen operativ och strategisk? Om teamen ska 

kunna fylla en strategisk roll är det viktigt att de blir involverade i kommunernas ordinarie plan- 

och budgetprocesser, så att folkhälsoarbetet inte blir något som ”hängs på” efteråt. 

 

Detta innebär konkret att teamen, eller åtminstone strategerna, blir inbjudna till relevanta 

ledningsgrupper i kommunerna för att i dialog göra prioriteringar och peka ut insatser. Sedan är 

det inte teamen som ska ”göra jobbet”, utan teamen är en kunskapsresurs och en ”katalysator” 

eller ”generator” för att få fart på processer. De behöver komma in centralt i ”systemet” i varje 

kommun. Som en person i ett av teamen beskriver det så ger det ”högst utväxling” om man 

jobbar strategiskt och inte operativt. 

 

Några menar, delvis i motsättning till ovan nämnda resonemang, att teamen behöver bli mer 

praktiskt inriktade och kunna bidra med operativa insatser i kommunens konkreta projekt. 

Synpunkten byggs upp med uttalanden som att det behövs ”fler händer” i folkhälsoarbetet och 

att det är viktigare att få något gjort än att det blir bra möten.  

En majoritet vill dock primärt utveckla teamens roll som metod- och kunskapsstöd. Man ser ett 

behov av att bättre tillvarata teamen just som ett strategiskt stöd. En kommunchef uttrycker sig 

på följande sätt: ”Problemen sitter inte i teamen utan i hur vi organiserar oss i kommunerna. Gör 

vi rätt kan vi få ut mycket av teamen som resurs. Teamens resurser och kompetenser kan 

kopplas till kommunernas kärnverksamheter.” 

 

Det finns i sammanhanget två uppfattningar som är genomgående i synen på teamen och deras 

arbete. Det ena är att teamens roll behöver tydliggöras och att detta bör preciseras i de 

kommande folkhälsoavtalen. Det andra handlar om behovet av att teamen får en tydligare 

ingång till kommunernas förvaltningar och verksamheter. En bättre integrering förutsätter dock 

att styrning och ledning över teamen förbättras och att teamen ges mer preciserade uppdrag, 

antingen i form av beställningar, utarbetade planer eller i ett mer nära samarbete med 

verksamhetsföreträdare. Men man måste då fråga sig: Beställningar av vem? Planeringen av 

vilka? Verksamhetsföreträdare på vilken nivå? 

 

När folkhälsoarbetet fungerar bra i en kommun och en länsdel finns det naturligt nog också goda 

förutsättningar för ÖLIF och ÖLBF att bidra som en ”medkraft”. Är det oklarheter och ”strul” så 

blir det problem också för dessa aktörer att fungera i sina roller utifrån sina avtal, även om de 

har en något annan position och delvis kan agera med andra utgångspunkter. 

 

Samverkan 
 

Majoriteten tycker att samverkan fungerar bra och att detta är något av en paradgren för Örebro 

län. Man pekar på viktiga inslag som att region, kommuner och ideell sektor har gemensamma 

arenor för dialog, utbyter kunskaper och samarbetar i konkreta projekt. Klart verkar vara att 

kommunerna behöver expertstödet och underlagen som regionen tar fram. Regionen har ett 

ansvar att ”hålla ihop länet” i dessa frågor. Även när det gäller att bättre få in närsjukvården i 
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folkhälsoarbetet har regionen en kritisk roll att fylla. Örebro kommun ligger i framkant bl.a. i 

frågor om barnfattigdom och sociala investeringar och är jämte Region Örebro län en stor källa 

till kunskap. Det finns stora potentialer för samverkan inte minst kring ett förbyggande 

folkhälsoarbete. 

 

Kritiska röster har på sin kant kallat folkhälsosystemet för ett ”luftslott” där mängden 

konstellationer, nätverk och grupper snarare är ett uttryck på brist på stringens eller övertro på 

mötesverksamhet än en effektiv samverkan. Om vi i stället följer den kritik som pekar på hur 

aktörsuppställningen ser ut och vilka verksamhetsområden eller myndigheter som behöver 

delta för att lösa folkhälsoutmaningarna, blir bilden mer samlad. Där menar man att det i 

huvudsak är två delar som saknas i samverkansupplägget. 

 

Först gäller det hälso- och sjukvården och en genomgående uppfattning om att den behöver 

involveras bättre. Varför sker arbetet med folkhälsa i stort sett parallellt med det 

hälsoförebyggande arbetet inom hälso- och sjukvårdsområdet? I samtliga länsdelar tycks det 

vara svårt att hitta kopplingen exempelvis till vårdcentraler och närsjukvård. Det borde, menar 

många, gå att skapa en bättre samverkan kring att motverka den ojämlika hälsan, speciellt nu 

när Landstinget och kommunerna har bildat Region Örebro län och är i samma organisation. 

Som en kommuns företrädare i det specifika samverkansrådet för folkhälsa, social välfärd och 

vård uttrycker saken: ”Har vi nu bildat en region så måste vi vara region även i folkhälsofrågan”. 

 

För att nå in i hälso- och sjukvården menar några – förutom att regionen behöver se över sin 

egen organisering – att det på regionen behövs personer med ett strategiskt mandat och som har 

en stark legitimitet för att kunna reda i detta. Argumentet vilar på uppfattningen att det är 

erkänt svårt att få legitimitet inom hälso- och sjukvården, och då främst från läkarprofessionen. 

Någon konstaterade att det sannolikt skulle krävas en superstrukturerad sjuksköterska som är 

både stryktålig och disputerad. Kritiken mot hälso- och sjukvårdens marginella medverkan 

drabbar i olika former också hur regionen har formerat sig. Ett antal röster pekar på den 

otydlighet som den nya organisationen inneburit, med ett uppdelat ansvar på två olika enheter, i 

jämförelse med hur det var på landstingstiden, när Samhällsmedicin fanns. Andra pekar som 

sagt allmänt på att regionen behöver se över sin egen organisation innan man allt för mycket 

talar om bristande ägarskap i kommunerna. 

 

Den andra aktören som flera efterfrågar ett mer organiserat samarbete med inom 

folkhälsoområdet är Länsstyrelsen. Argumentet är att Länsstyrelsen, förutom att svara för det 

specifika området ANDT, även får fler och fler uppdrag inom folkhälsoområdet, exempelvis 

föräldrastöd. Detta skulle också betyda att regionens arbete minskar i motsvarande mån. Som 

det är idag menar flera att det finns någon sorts dubbelkommando i vissa frågor och en viss 

otydlighet kring vem som gör vad. Som någon uttrycker det: ”Vi arbetar i parallella system”. Den 

slutsats som en del drar är att Länsstyrelsen borde vara en avtalspart. Man ser framför sig att 

Länsstyrelsen och Region Örebro län bättre kopplar ihop arbetet på den regionala nivån och för 

gemensamma dialoger med den lokala nivån. Ett par intervjupersoner nämner också Örebro 

universitet, med ämnet folkhälsovetenskap, som en potentiellt viktig aktör som behöver 

inlemmas bättre i arbetet. 

 

Page 27 of 91



 13  

 

Brett eller smalt folkhälsoarbete 
 

Är folkhälsoarbetet i länet hanterligt och tillräckligt avgränsat vad gäller insatsområden och 

prioriteringar? Eller är det snarare så att arbetet kan beskrivas som gränslöst och i avsaknad av 

just rimliga avvägningar. Våra intervjuer visar att det finns olika verklighetsbeskrivningar där 

ena rösten säger att tillräckliga prioriteringar redan finns i exempelvis folkhälsoplanen medan 

andra röster ser samma dokument som typexempel på en plan som inte går att styra efter eller 

som förutsätter mätbara mål i kompletterande handlingsplaner. Somliga ser bredden som en 

nödvändighet och att de olika delarna hänger ihop, medan andra ser behov att smalna av och 

styra mot vissa särskilt angelägna mål. Även kombinationen kommer till uttryck, d.v.s. att det 

både behöver ske ett brett, generellt, befolkningsinriktat arbete och samtidigt ett arbete mot 

specifika målgrupper. 

 

En röst som vi hört menar att den nuvarande ordningen är för smal och att detta borde vara en 

del av en bredare samverkansmodell med gemensamma överenskommelser mellan regionen 

och kommunerna, exempelvis kring metodstöd i olika frågor. 

 

Somliga menar att folkhälsofrågorna tydligt hänger samman med social hållbarhet och att det 

kunde vara en fördel att folkhälsa sorterades in under det begreppet, så som SKL och 

Folkhälsomyndigheten väljer att göra. Detta innebär dock inte att de folkhälsopolitiska målen 

ska ”blandas” ut i en bredare diskurs. Folkhälsan är en delmängd av social hållbarhet. 

 

Man kan dock slå fast att en majoritet av de som kommit till tals i utvärderingen vill se ett mer 

avgränsat och fokuserat folkhälsoarbete. Man uttrycker då att arbetet idag är alldeles för 

komplicerat och att man måste våga ta prioriteringar. Man menar att man inte effektivt kan 

arbeta med elva folkhälsomål – i alla fall inte samtidigt. I argumentationen mot att avgränsa 

ligger att grupper då möjligen kommer att ställas mot varandra och att behjärtansvärda insatser 

kommer att prioriteras bort. Mot detta står dock en större möjlighet att få något ordentligt gjort. 

 

Det behöver, menar somliga, inte stå så mycket innehållsligt i avtalen för det framgår redan av 

andra dokument vad som är viktigt, inte minst av folkhälsoplanen. Avtalen, menar man, ska mer 

skapa en struktur, så att det går att arbeta med folkhälsa, exempelvis med folkhälsoteam. Det 

innehållsliga kommer sedan fram i de handlingsplaner man gör. Det finns dock en öppenhet för 

att mötas kring några övergripande regionala mål. Det kan också finnas områden som är särskilt 

angelägna att ta upp och som det saknas explicita skrivningar om i de nuvarande avtalen, och 

som därför behöver lyftas fram. Två sådana områden, menar en av de tongivande personer vi 

talat med, är jämställdhet och funktionsnedsättning. 

 

Den huvudsakliga kritiken mot breda ansatser i olika styrdokument är alltså att det blir för lite 

gjort, allt enligt den klassiska devisen ”mycket snack och lite verkstad”. Allt från fler utegym till 

strukturella insatser mot barnfattigdom är ju fullt möjligt att göra gällande hör till ett 

folkhälsoarbete. För att kunna konkretisera behöver man våga skära bort och ta fram 

åtgärdsplaner. Mångas uppfattning är att konkreta handlingsplaner för folkhälsoarbetet i stort 

sett saknas (med Väst och ett par kommuner som undantag). Kommunledningen och politiken 

behöver fundera igenom vad man vill, konkretisera och avgränsa – kanske man därefter kan ge 
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folkhälsostrategerna i uppdrag att, tillsammans med berörda förvaltningschefer, ta fram 

gemensamma planer kring vad man vill få uträttat. 

 

Såväl kommunerna/länsdelarna som regionen bör redovisa vad man gör inom folkhälsoarbetet, 

menar flera. Detta bör regleras i avtalen. Vad används medlen till? Hur samverkar man – lokalt, i 

kommundelen, i hela länet? Centralt är då att definiera flera mottagaren av rapporteringen. Idag 

är fokusberedningen för folkhälsa regionens mottagare av avtalsparternas 

verksamhetsberättelser, både muntliga och skriftliga. Tidigare avtal har följt upp i hälso- och 

sjukvårdsnämnden respektive nämnden för folkhälsa. Vilka politiska instanser ska arbetet 

rapporteras till? Gör sig dialogen i folkhälsofrågorna bäst i det specifika samverkansrådet för 

social välfärd och folkhälsa? Hur ska kopplingen till fokusberedningen för folkhälsa se ut? 

Teamen/länsdelarna behöver ha en tydlig politisk mottagare hos såväl Region Örebro län som 

hos kommunerna. 

 

Sammantaget finns uppfattningen hos många att det måste gå att spetsa målen mer, avgränsa 

dem, konkretisera dem och göra dem mätbara, vilket underlättar återkopplingen. Regionen har 

en viktig roll att få ihop folkhälsoarbetet, att stödja, samordna (även mot ANDT), ge stöd i 

utvärdering, kompetens, epidemiologi, ta fram underlag, omvärldsbevakning etc. En viktig fråga 

är exempelvis vad man ska göra utifrån det viktiga och intressanta som kommer fram ur den 

enkätundersökning om ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa – Liv & hälsa ung – som 

återkommer vart tredje år. En intervjuperson påpekar: ”Ojämlikheten i hälsa ökar, vilket 

motiverar riktade insatser”. Vidare: ”Våga prioritera, trotsa rättvisetänket, gå mer på behoven”. 

 

Organisering, styrning och ledning 
 

Den genomgående kritiken mot dagens folkhälsoarbete, utifrån folkhälsoavtalen, gäller bristen 

på ledning och styrning, både lokalt och regionalt. Denna synpunkt finns på alla nivåer och är 

inte sällan kombinerad med en god insikt om problemets omfattning och en befriande 

självkritik. Samtidigt finns också olika perspektiv och idéer för vilka lösningar som måste till. En 

del förlägger huvuddelen av problemet hos regionen, andra pekar ut kommunernas lednings- 

och förvaltningsstruktur som svag medan ytterligare andra menar att det direkta chefskapet 

över teamen behöver uppgraderas. Återigen andra adresserar problemen till länsdelsnivån där 

det saknas ett samlat politiskt forum för styrning. Frågan har också väckts om det skulle vara 

möjligt att inlemma folkhälsofrågorna i någon samverkansstruktur på länsdelsnivå som redan 

finns eller håller på att utvecklas, exempelvis inom äldreomsorgen.  

 

Låt oss exemplifiera med några mer direkta ståndpunkter som uttryckts i våra samtal: Den 

interna organiseringen inom RÖL har två olika enheter som arbetar med (ansvarar för det som 

explicit kallas) folkhälsa. Detta skapar osäkerhet och oklarhet kring vem som ansvarar för vad. 

Åtminstone upplever flera en otydlighet i hur folkhälsofrågorna internt inom Region Örebro län 

fogas samman till någon slags helhet och vem som ”äger” denna helhet. Utöver det som kallas 

folkhälsa finns starka beröringspunkter med skola, socialtjänst, kultur och fritid och inte minst 

hälso- och sjukvård. Upplevelsen är att detta i alltför stor utsträckning är separata delar som 

fungerar i egna ”stuprör”. Synpunkten finns att samtliga områdeschefer som på olika sätt berörs 

av folkhälsoavtalen behöver komma samman och att någon överordnad chef med fördel kan ta 

den sammankallande rollen. 
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Ett annat exempel, som vi berört tidigare, är arbetet med att förebygga psykisk ohälsa. Här 

menar man att bristande ledning och samordning resulterat i att det idag saknas ett mer 

strukturerat samarbete med hälso- och sjukvården. När det gäller länsdelsnivån pekar flera på 

att det saknas styrning. I exempelvis Sydnärke finns Sydnärkegruppen, inom vilken 

kommunerna samverkar i en rad frågor, men där menar flera att dess potential som 

utvecklingsarena för folkhälsofrågorna inte tas tillvara. 

 

På den lokala nivån finns en utbredd uppfattning att det finns oklarheter i styrningen. 

Kommunerna ska ge teamen uppdrag men detta, menar somliga, är inte möjligt då man i 

praktiken inte styr över verksamheterna. I norra länsdelen berättar teamet att man inte träffat 

styrgruppen på 1,5 år. När kommuncheferna i norr, som utgör styrgrupp för teamet, träffas finns 

andra verksamheter representerade, exempelvis inom teknik, men inte folkhälsa. ”Den enda 

kommunen som involverar teamet i planering och uppföljning är Lindesberg”, berättar en 

person i teamet. Från teamet i norra länsdelen har man också påpekat att det inte finns någon 

gemensam plan för länsdelen. Nu är det fyra varianter för samråd plus att respektive kommun 

har sina egna verksamhetsplaner för olika områden. 

 

Vi ser tydligt i vår utvärdering att kommunerna har olika förutsättningar, organisering och 

styrmodeller, men vi ser det angeläget att teamen överallt hittar sina ingångar för att kunna 

arbeta strategiskt med program och samhällsplanering. Här har kommuncheferna en viktig roll. 

Frågorna bör inte stanna på lägre nivå. Kommunernas relation till teamen och hur politik och 

förvaltningschefer vill använda teamen behöver klargöras, liksom vilket mandat och vilken 

status teamen har. Detta kan knappast göras genom själva avtalen till särskilt stor del – eftersom 

avtalen inte gärna kan föreskriva hur respektive kommun ska arbeta med folkhälsa – utan 

ordningen och strukturen behöver tillskapas hos varje kommun som då skapar ”bryggan” mellan 

kommunen och teamet. Kan man sedan i en länsdel komma fram till en gemensam ordning som 

fungerar för samtliga ingående kommuner är det givetvis något som underlättar teamets arbete. 

 

För ca ett år sedan gjordes en extern utvärdering av arbetet med folkhälsa genom folkhälsoavtal 

och folkhälsoteam i södra länsdelen4. Utvärderaren lyfter fram svårigheten i att förhålla sig till 

fem kommuners olika sätt att organisera sig, formulera sig och upprätta planer, liksom till fem 

olika kulturer. I utvärderingen konstateras att behoven hos de olika kommunerna varierat, att 

insatserna från teamet i kommunerna också varierat och att det fanns variationer i hur nöjda 

kommunerna var med teamets arbete. Även uppfattningen om vinsten med och effekten av att 

samverka över kommungränserna i folkhälsoarbetet varierade, uppger utvärderaren. Några av 

de slutsatser som utvärderaren landar i är att varje kommun måste organisera sig på det sätt 

man själv anser mest funktionellt, vare det är genom något råd, utskott eller liknande med 

politiska mål, att det bör vara kommunernas och verksamheternas behov som styr innehåll och 

arbetsformer och att folkhälsoteamet ska bidra med stöd och kompetens. 

 

Som vi uppfattar det finns det en risk att folkhälsofrågorna och folkhälsoteamen hamnar i vad en 

intervjuperson beskrev som ett ”ingenmansland”. Det kan, menar samma intervjuperson, bli ett 

”urvattnat begrepp som kan bli överordnat allt men inte betyder så mycket”. Man riskerar att bli 

”strateg i ett ingenmansland”, där ingen riktigt har någon styrning över frågorna. Samtidigt kan 

man säga att uppdraget närmast per definition är tvärsektoriellt, och det kan finnas nackdelar 

                                                           
4 Extern utvärdering. Rapport av Inga-Lill Nilsberth 2016. 
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med att kopplas till ett visst politikområde, med nämnd, förvaltningsstruktur och 

linjeorganisation – om detta försvagar möjligheterna att finnas med i de centrala strategiska fora 

i kommunerna där de stora dragen i samhällsplaneringen tecknas. Att teamen måste jobba 

tvärsektoriellt kan också vara det som gör teamen lite ”störande”. 

 

En genomgående kritik som mött oss i utvärderingen är bristen på politiskt ledarskap. Kritiken 

handlar om flera saker. En kritikpunkt gäller bristen på relevanta politiska mötesplatser. Det 

handlar dels om att de fora som finns, exempelvis det specifika samverkansrådet för folkhälsa, 

social välfärd och vård med sin representation av socialnämndsordföranden, bidrar till att 

frågeställningarna blir för ensidiga och att folkhälsoarbetet till viss del blir särkopplat från andra 

viktiga verksamhetsområden, exempelvis samhällsplaneringen. Det specifika samverkansrådet 

för folkhälsa, social välfärd och vård saknar också representation från ideell sektor, vilket flera 

påpekat är ett dilemma. 

 

En utvärdering av Regionala samverkansrådet (och de specifika samverkansråden) kommer att 

ske under 2017, vilken kan belysa frågan om hur det tvärpolitiska området folkhälsa kan ges 

goda förutsättningar vad gäller politisk styrning. Generellt sett kan sägas att det är viktigt att 

politikerna ”beställer” verksamheter och satsningar och även efterfrågar resultat. Somliga 

kommuner vill också i högre utsträckning själva vara beställare av samverkansprojekt inom 

folkhälsa. Detta ställer då krav på ”beställarkompetensen”. 

 

Folkhälsa är politik och är givetvis inte fritt från ideologisk laddning. Exempelvis kan detta 

avspeglas i synen på den vuxna individens egna ansvar för sin hälsa eller vad jämlik hälsa i 

befolkningen egentligen innebär. På det hela taget verkar det dock inte vara någon större 

ideologisk konfliktdimension inbyggd i folkhälsoarbetet, där exempelvis levnadsvanor ställs mot 

livsvillkor. Det finns en stor samsyn kring att arbeta med en större jämlikhet i hälsa och att göra 

det genom folkhälsoavtal. 

 

Vilka lösningar på problemet med styrning och ledning har då framkommit i våra intervjuer? Låt 

oss peka på de mest framträdande. 

 

Västra länsdelen, med kommunerna Karlskoga och Degerfors har av många framhållits som ”etta 

i klassen” vad gäller organisering, styrning och ledning. Här finns som bekant en särskild 

folkhälsonämnd och en särskild förvaltning. Uppfattningen är att frågorna hamnar rätt i 

organisationen och att rätt personer arbetar med frågorna. Andra effekter, menar man, är att 

arbetet kan avgränsas, att ledningen blir tydligare samt att mål och insatser blir 

uppföljningsbara. Denna organisering ses av många som en tänkbar förebildbild för resten av 

länet. En variant på temat skulle kunna vara att det togs initiativ till ett särskilt folkhälsoutskott i 

varje kommun. I sammanhanget är det värt att notera att det också finns frågetecken kring hur 

arbetet i Karlskoga/Degerfors är organiserat, även från personer från de aktuella kommunerna. 

Tveksamheten gäller att folkhälsofrågorna riskerar att bli en ”sidovagn” och styrningen skulle bli 

mer gemensam och strategisk om den inte låg placerad i en egen nämnd och förvaltning. Det 

finns i västra länsdelen också en insikt om att även om de på många sätt har fått det att fungera 

väl i länsdelen så ser de brister i hur deras arbete länkar in i en regional samverkansstruktur, 

med de politiska organ som finns i regionen. 
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Andra idéer kring organisering, styrning och ledning handlar om folkhälsostrategerna som 

grupp. Flera har uttryckt åsikten att strategerna skulle behöva ta ett större regionalt grepp och 

få mandat att initiera och driva mer av länsgemensamma satsningar. Det är sannolikt 

strategerna som har den största kunskapen om behoven och som därför i högre grad behöver ta 

initiativen. Ett sätt att möjliggöra detta skulle vara att skapa en strategisk funktion bestående av 

folkhälsostrategerna i teamen, cheferna för teamen, någon som på heltid är folkhälsostrateg 

inom hälso- och sjukvården samt utöver detta en sammanhållande och samordnande funktion 

vid Region Örebro län. 

 

I sammanhanget är det också flera som vill se mer av gemensam planering och ledning från 

teamens chefer. ”Det är hoppfullt att de nu har börjat träffas”, säger en intervjuperson. Man ser 

detta som en bra väg att förtydliga uppdraget, både vad gäller förankringen mot kommunerna 

och som en väg att skapa utrymme för kraftsamlingar i länet. 

 

Arenor för utveckling och uppföljning 
 

I våra intervjuer återkommer många till behovet av gemensamma arenor för utveckling, 

uppföljning och lärande. Ibland hänvisar man till den tidigare ordningen med ett s.k. 

dialogforum i varje länsdel. Dessa fora var visserligen förknippade med vissa problem, som 

gällde uttalade syften, hur mycket landstinget skulle styra, innehåll och upplägg etc., men som 

ändå var en samlande arena för utbyten mellan olika aktörer och beslutsnivåer. Ett tydligt 

resultat från vår utvärdering är åsikten att det behövs bättre och mer relevanta mötesplatser för 

lärande, uppföljning och utvecklingsarbete. Flera påpekar dock att lösningen inte handlar om att 

skapa nya nivåer och nätverk med oklar status, utan kanske i första hand omforma eller 

förändra de nätverk som redan finns. Vilka grupper och konstellationer som det då skulle handla 

om råder det dock ingen sammanstämmighet kring i våra undersökningar. 

 

En synpunkt, som också berör hur avtalen formuleras, gäller hur uppföljningen av 

folkhälsoarbetet ska gå till och var uppföljningarna ska landa. Det ses av många som oklart. Idag 

menar somliga att både avtalen och arbetssättet signalerar för mycket av kontroll vad gäller 

uppföljningen och redovisningen. Det man vill se är uppföljningar som bygger på dialog och 

gemensamma samtal. Man talar om moderna metoder som mer handlar om utveckling och 

lärande och mindre om revision och kontroll. 

 

Resultat 
 

Det är få som kan peka på konkreta resultat och praktiska genomslag som ett resultat av 

folkhälsoavtalen. Svaren vi får i våra intervjuer handlar mer om indirekta effekter, som att 

frågorna får ett naturligt sammanhang och ges en slags ram vad gäller resurser och åtaganden. 

En del i argumentationen är att man frågar sig hur det hade sett ut om inte avtalen funnits. Man 

kan då i sammanhanget peka på andra län där man utan ett fungerande ramverk har fått se 

arbetet med folkhälsofrågorna plana ut och i en del fall rasa samman. 

 

De få kritiska rösterna till avtalen som utvärderingen mött, menar att det inte finns en enda 

indikator på att upplägget gett något resultat, varken avtalen i sig eller folkhälsoteamens arbete. 

När vi i våra intervjuer frågat om resultat har en mer genomgående mening varit att det gjorts 
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och görs många bra insatser i länets folkhälsoarbete, men att avsaknaden av uppföljningsbara 

mål och tydliga handlingsplaner gör det svårt att mäta resultat och effekter och svårt att peka på 

mätbara framgångar. 

 

Vi vill också i sammanhanget påpeka att utvärderingen inte haft möjlighet att ur ett mer 

vetenskapligt perspektiv klargöra mer exakt vilka resultat i folkhälsoarbetet genom 

folkhälsoavtalen gett upphov till. Det har med metodologiska aspekter att göra, framförallt 

svårigheten att renodla orsakssamband och att skapa rimliga kontrollgrupper och 

jämförelseobjekt. Det har också med uppdragets utformning och ekonomiska ram att göra. 

Jämförelser med andra län, som saknar folkhälsoavtal, hade varit en tänkbar väg att gå, men som 

hade krävt en annan ekonomisk ram och en annan utvärderingsdesign. 
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Slutsatser och rekommendationer 
 

En rimlig slutsats av vår utvärdering är att överenskommelser och avtal för folkhälsoarbetet 

behöver vara långsiktiga och stabila. Vi har tolkat detta som att avtalen ska gälla över minst en 

fyraårsperiod och därmed stödja tanken på folkhälsoarbetet som en uthållig verksamhet. En 

annan rimlig slutsats är att kommande avtal ska renodlas och skalas av. Avtalen idag blandar i 

viss utsträckning äpplen och päron, högt och lågt. Vår tolkning är för det första att avtalen ska ge 

en generell ram och vara lika för alla. Det betyder att överenskommelsen huvudsakligen ska 

reglera frågor om resurser, ekonomi, åtaganden och uppföljning.  

 

I linje med detta kan folkhälsoarbetets innehållsliga delar reduceras till mer generella 

utgångspunkter vad gäller syfte, visioner och gemensamma mål. Resten kan presenteras med 

hänvisning till relevanta dokument och planer, eller i ett kompletterande strategidokument. Här 

ser vi i första hand kopplingen till länets regionala utvecklingsstrategi som central. Avtalen kan 

också reglera hur gemensamma resurser och kompetenser är tänkta att fungera och samspela. 

Vi tänker i första hand på teamens roll och regionens utformning av metod- och kunskapsstöd. 

När det gäller kommunernas och övriga samtalspartners mer formella åtaganden är det också 

rimligt att detta preciseras. Ett kompletterande önskemål från flera är att också involvera 

Länsstyrelsen som en avtalspart. Detta är en frågeställning som vi bedömer att vi både saknar 

mandat och tillräcklig kunskap för att kunna värdera. 

 

Det finns sedan ett antal områden kring vilka det råder delade uppfattningar om de ska 

inrymmas i avtalsskrivningen eller inte. Vi tänker i första hand på frågor om hur 

folkhälsoarbetet i länet ska organiseras och styras. När det gäller organisation kan det handla 

om hur Region Örebro Län ska möta behovet av att involvera hälso- och sjukvården, på 

länsdelsnivå kan det handla om vilka funktionen som krävs för att öka graden av samverkan och 

gemensamt riktade insatser. När det gäller styrningen handlar det i första hand om behovet av 

att knyta teamen närmare verksamheten och få ett större genomslag i policy och praktik. Flera 

har då uttryckt att framtida avtal ska reglera hur organisationsstrukturen ska se ut och 

presentera en ram för hur verksamheten ska ledas på kommun-och länsdelsnivå. I tankens 

riktning ligger en reglering av hur exempelvis funktionen för styrgrupper och teamchefer ska 

vara. Vissa har också tankar om att det borde finnas skrivningar om hur folkhälsoarbetet ska 

placeras i förhållande till respektive kommuns lednings- och förvaltningsstruktur inklusive idéer 

om separata nämnder för folkhälsa eller särskilda folkhälsoutskott. 

 

Det ligger inte i vårt uppdrag att bedöma i vad mån olika nivåer av lösningar kring 

styrningsfrågor ska finnas med i avtalen – varken om det är lämpligt eller realistiskt. Vår 

utvärdering pekar dock tydligt på att frågor om styrning och ledning uppfattas som mycket 

angelägna och att behovet av en översyn eller uppgradering av detta hur som helst bör finnas 

med i ett kommande utvecklingsarbete. 

 

Vår analys pekar på behovet av att folkhälsoarbetet ges en nystart. Med nystart menar vi 

framförallt att folkhälsoarbetets utgångspunkter, organisering och konkreta uttryck tas upp i en 

förnyad runda mellan berörda aktörer och i en fördjupad process. Det finns, menar vi, goda 

förutsättningar för detta. Vi tänker framförallt på det engagemang för folkhälsoarbetet vi mött, 

behovet av att mer systematiskt ta tillvara de idéer till förbättringar som kommit till uttryck i 
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våra samtal samt att olika aktörer behöver få till en mer gemensam uppfattning – inte bara i 

svepande ordalag och på retoriknivå. Till den diskussionen vill vi, förutom våra tidigare 

resonemang kring avtalsdesign och organiseringen i stort, ge följande medskick och 

rekommendationer: 

 

 Det finns ett uppenbart behov av att hitta en balans mellan lokala behov och 

länsgemensamma utvecklingsområden. Båda behoven uttrycks på olika sätt i vår 

utvärdering. Utmaningen handlar dels om att hitta en rimlig avvägning mellan lokalt och 

regionalt men också om behovet av att stärka potentialen av ett samlat länsarbete. Den 

genomgående synpunkten är att det behövs mer av regional kraftsamling och att 

folkhälsoarbetet i praktiken saknar en länsgemensam agenda. Vår slutsats är att länet 

skulle kunna flytta fram sina positioner och få till mer slagkraft i folkhälsoarbetet om det 

i kommande dialoger gick att processa fram några områden där länet gemensamt kunde 

kraftsamla. Kommissionen för jämlik hälsa i Örebro län kan vara en viktig del i detta. 

 

 Inleda en dialog i länet om en slags miniminivå för vilka funktioner och styrmekanismer 

som ska finnas på respektive nivå. Vi menar att det behövs preciseringar kring mandat 

och roller för de olika styrfunktioner som idag finns eller som en kommande process 

väljer att införa – i första hand tror vi det gäller teamchefer/teamchefsgruppen, 

styrgrupper och övrig länsdelsorganisering. 

 

 Som en utgångspunkt för diskussioner om styrning och behoven av att teamens roll 

förtydligas i avtalen, göra en mer systematisk genomgång av hur teamen idag samverkar 

med respektive kommuns ledning och förvaltningar och hur man tillsammans skulle vilja 

utveckla arbetet. En sådan undersökning skulle naturligtvis också kunna innefatta 

motsvarande dialog med idrottsrörelsen och bildningsverksamheten. 

 

 Hitta mer tillfredställande former för att stärka det politiska ledarskapet och arenor där 

politiska idéer och tjänstemannastrategier kan samspela. Detta passar väl in i den 

beslutade utvärderingen av Regionala samverkansrådet och dess specifika 

samverkansråd. Det tangerar också frågan hur ÖLIF och ÖLBF kan involveras på 

strategisk nivå. Men vi vill också peka på behovet av att se frågan ur ett något bredare 

perspektiv – vilka fora behövs för att säkerställa att folkhälsoarbetet får tillgång till mer 

av utvecklingskraft och reflektion? Hur kan man säkra att de uppföljningar man gör får 

en tydligare mottagare samt att fokus i uppföljningsarbetet i högre grad än idag inriktas 

mot lärande och utveckling, och mindre på revision och kontroll. 

 

 Insatser för att sätta samman folkhälsoarbetet med relevanta delar av hälso- och 

sjukvården. Det handlar i första hand om det förebyggande arbete som bedrivs inom 

närsjukvården och psykiatrin. Vi kan inte komma till någon annan slutsats än att Region 

Örebro län behöver ta krafttag för att uppträda som en samlad organisation och att det 

framstår som ett underkännande om inte resurser och kompetenser från respektive 

verksamhetsområde framöver synkroniseras bättre. En del i detta är rimligen att 

företrädare för hälso- och sjukvårdens verksamheter får lägga fram sina ”bud” på vilket 

innehåll och vilka arbetsformer som behöver finnas i gränssnittet mellan hälso- och 

sjukvården och folkhälsan. 
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Verksamhetsberättelse 2016

Måluppfyllelse
Folkhälsoenhetens arbete utgår från en länsdelsgemensam verksamhetsplan. Utifrån denna har 
arbetet utförts planenligt, samtliga aktiviteter som planerats under året är genomförda.

Det finns stora svårigheter att mäta måluppfyllelse inom folkhälsoområdet utifrån relevanta 
indikatorer, då enkätundersökningar genomförs med långa tidsintervaller och det är svårt att mäta 
effekt av insatser på kort tid. I samband med pågående processer kring nya folkhälsoavtal, 
kommissionsarbetet samt ev. framtagande av en ny lokal handlingsplan för folkhälsa i Lekebergs 
kommun finns önskemål om att hitta andra indikatorer. Poängteras bör även att nuvarande 
indikatorer är kopplade till Lekebergs kommuns lokala handlingsplan för folkhälsa, medan enhetens 
arbete sträcker sig över hela länsdelen.

Bedömning av måluppfyllelse
Verksamheten bedöms ha en god måluppfyllelse utifrån framtagen verksamhetsplan.

Verksamhet
Följande insatser och aktiviteter har riktats mot hela södra länsdelen:

Kommundialoger kring föräldraskapsstöd har genomförts i samverkan med Länsstyrelsen och Region 
Örebro län. Det förberedanden projektet Fråga dom som vet med fokus på ungas delaktighet i ANDT-
prevention har genomförts och avslutats, och i samband med detta har en ny ansökan lämnats till 
Folkhälsomyndigheten för fortsatt 3-årigt projekt. En ansökan till MUCF för medel i syfte att starta 
upp ett gemensamt ungdomsråd i Sydnärke har lämnats in och beviljats. Arbetet för en mer jämställd 
idrott har initierats av Ölif/SISU.

Ett uppföljande äldreseminarium kring Att främja äldres psykiska hälsa hölls i februari, och under 
hösten samordnades fallkampanjsveckans alla aktiviteter i en Seniorfestival. Folkhälsokonferensen 
Lika för alla? med fokus på social hållbarhet arrangerades i maj.

Folkhälsoenheten har samordnat framtagandet av en handlingsplan för psykisk hälsa i Sydnärke 
enligt överenskommelsen mellan staten och SKL, och i samband med detta genomfört en workshop 
och en kickoff. Projektet Flyktingguider i Sydnärke har utvärderats. Det pågår också en process kring 
nya folkhälsoavtal.

Askersund
Folkhälsoteamet har fungerat som processtöd i ett kvalitetsutvecklingsarbete på Familjecentralen. 
Kulturprojektet Enjoy med fokus på unga flickors psykiska hälsa fortsätter under våren, liksom 
Framtidsbyggarna, ett pilotprojekt som syftar till ökad delaktighet i samhällsplaneringen bland unga. 
Inom hälsofrämjande skolutveckling arbetas det med Barn, ungdomar och internet på flera skolor.
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Den första omgången av Seniorkraft genomfördes under hösten. En ny lokal folkhälsoplan är 
antagen, och kommunens drogpolitiska handlingsplan har reviderats.Ölif/SISU provade att Boosta 
Askersund genom att flytta ut verksamheten till kommunen under en vecka.

Hallsberg
Folkhälsoenheten har fungerat som processledare till ett utvecklingsarbete på Familjecentralen samt 
deltagit i framtagandet av en ny äldreomsorgsplan. Kompetensutvecklande föreläsningar riktade till 
elever på Alleskolan och Allevux har hållits vid flera tillfällen.

Kumla
Ett projekt kring bemötande av äldre inom äldreomsorg/hemtjänst, Tid att mötas pågår. Inom ramen 
för BUSA-projektet som samordnas av västa länsdelen tas en handlingsplan fram. Det pågår också ett 
arbete med att ta fram en lokal handlingsplan för suicidprevention.

Laxå
Beslut angående förslaget till struktur för det fortsatta arbetet med ungdomspolitik har tagits i KS. 
Den tredje omgången av Seniorkraft startar till hösten. Två utbildningar, Folkhälsa är politik, har 
hållits, en för förtroendevalda och en för chefsgruppen.

Lekeberg
Hidinge skola arbetar med Barn, ungdomar och internet inom ramen för hälsofrämjande 
skolutveckling. Utveckling av Hälsans stig och utegymmet pågår.

Ekonomiskt läge
Folkhälsoenheten har haft ett överskott på ca 250 tkr från 2015, vilket främst är beroende av lägre 
personalkostnader än budgeterat pga föräldraledighet samt sjukskrivning. 

Utöver avtalsenlig finansiering från Region Örebro län samt kommunerna har sammantaget 1163 tkr 
tillförts verksamheten:

Projektmedel från Folkhälsomyndigheten 780 tkr
Överenskommelse psykisk hälsa 256 tkr
Projektmedel Länsstyrelsen Flyktingguider 30 tkr
Finansiering från RÖL 97 tkr

Ett överskott på ca 850 tkr överförs till 2017 och avses att i första hand användas för att förstärka 
teamet personellt.

Utöver detta kan konstateras att redovisningen för övriga budgetposter följer budget utan större 
avvikelser, med undantag av kurser och utbildning. Denna behöver budgeteras högre utifrån teamets 
uppdrag som kunskaps- och metodstöd.
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Sammanfattning 
Syftet med utvärderingen har varit att undersöka hur implementeringen av projektet Flyktingguide i 

Sydnärke har fungerat i förhållande till projektets syfte och målsättning, att identifiera styrkor och 

svagheter med arbetsmodellen samt att undersöka vilken betydelse verksamheten haft för deltagare 

i projektet. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Sydnärkes fem kommuner Askersund, Hallsberg, 

Kumla, Laxå och Lekeberg som startade i september 2015 med medel från Länsstyrelsen med syftet 

att verka för en ökad integration och delaktighet i samhället. Utvärdering är gjord av Ingela 

Fredriksson, folkhälsoutvecklare, på uppdrag av projektets styrgrupp. 

Metoden för utvärderingen har varit kvalitativa intervjuer, webbenkäter till deltagare samt en 

gemensam SWOT-analys i styrgruppen. Det insamlade materialet, 8 intervjuer, 14 enkäter till 

nyanlända och 24 enkäter till flyktingguider har bearbetats och analyserats. Resultatet presenteras i 

form av löpande text med en rad citat för att ge en målande bild av medarbetarnas upplevelser och 

erfarenheter av projektet. Generellt är alla inblandade parter mycket positiva till projektidén och 

grundmetoden. Däremot är uppfattningen om projektets implementering samt styrning och ledning 

spridda. 

Samverkan mellan deltagande kommuner har fungerat bra. Alla sätter ett stort värde i att det varit ett 

samverkansprojekt och alla parter vittnar om vikten av ett gemensam forum för erfarenhetsutbyten 

inom integrationsområdet. Samverkan med externa parter och civilsamhället ses som mycket positivt 

men har inte varit helt oproblematisk. Örebro Läns idrottsförbund (ÖLIF) är den externa part som 

samverkan skett med i högst utsträckning, vilket har tillfört projektet ett mervärde.  

Upplevelsen av projektets styrning och ledning är generellt att den varit otydlig. Ansvar och roller har 

inte varit tydligt definierat, varken på person- eller gruppnivå. Att det funnits två styrgrupper med 

otydliga roller och mandat har försvårat styrning och ledning. Det har saknats en samsyn vad gäller 

målsättning och arbetsmetod inom styrgrupperna. 

Förankringen på lokal nivå har varit olika mellan kommunerna både inom förvaltningarna och politiskt. 

I vissa fall har det brustit i vetskapen om projektet och i andra fall har det brustit i det egna ansvaret 

att förvalta och stötta projektet. De flesta upplever att projektet borde ha varit mer förankrat och spritt 

inom hela den kommunala verksamheten men även utåt i civilsamhället. Ett problem har varit den 

höga arbetsbelastningen inom integrationsenheterna under de sista åren. 

Projektet har i stort uppfyllt målsättningen utifrån projektansökan. Förutsättningar har skapats för 

ömsesidiga och frivilliga möten mellan de nyanlända i deltagande kommuner med redan väletablerade 

individer/familjer. Detta har främst gjorts genom att samla de som lämnat in intresse via kontaktkort 

till gemensamma matchningsträffar. Projektet har även arbetat med att introducera de nyanlända i 

kommunerna till befintliga nätverk/organisationer inom den ideella sektorn. I några fall har projektet 

lett till att nya föreningar och grupperingar skapats. 

Totalt har 276 personer lämnat in en intresseanmälan om att delta i projektet. Det är en 

överrepresentation av nyanlända gentemot antalet etablerade som vill bli flyktingguide/språkvän. De 

deltagare som träffats regelbundet ger en positiv syn på projektet och anser att det lett till ökade 

språkkunskaper, ökat kulturutbyte och nya vänner. Alla har dock inte lyckats etablera några bestående 

kontakter efter den första matchningsträffen. Utvärderingen visar att det finns behov av att utveckla 

formerna för matchningarna. Den långsiktiga betydelsen och huruvida det lett till ökad integration i 

samhället är svårare att mäta genom utvärderingen. 

Slutsatsen är att det finns en stark tro på projektidén och en vilja att arbeta för en långsiktig etablering 

av metoden inom befintlig verksamhet. Idag är arbetsmetoden inte implementerad på ett varaktigt 
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sätt i Sydnärkes befintliga verksamheter, varken inom kommunerna eller i civilsamhället. En otydlighet 

kring projektets styrning och ledning men även kring målsättning och arbetsmetoder tillsammans med 

en hög arbetsbelastning inom kommunernas integrationsarbete har försvårat för projektets 

etablering. Då ytterligare medel har beviljats för 2017 finns goda förutsättningar att på sikt etablera 

metoden permanent inom de befintliga kommunala verksamheterna. Då krävs att projektansvariga tar 

till vara på gjorda erfarenheter och utvecklar arbetsmetoderna samt att projektets ges en tydligare 

ledning och styrning.  
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1 Utvärderingens upplägg 

1.1 Bakgrund och uppdrag 
Utvärderingsuppdraget har getts av styrgruppen och motsvarar 120 arbetstimmar. Utvärderingen är 

gjord av Ingela Fredriksson, Folkhälsoutvecklare i Sydnärkes folkhälsoteam. Ingela började sin tjänst i 

folkhälsoteamet augusti 2016 och har inte varit involverad i projektet Flyktingguide i Sydnärke sedan 

tidigare varför utvärderingen kan ses som extern. Verksamheten har utvärderats under perioden 

september-december 2016. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 
Syftet med utvärderingen har varit att undersöka hur implementeringen av projektet Flyktingguide i 

Sydnärke har fungerat i förhållande till projektets syfte och målsättning samt att identifiera styrkor och 

svagheter med arbetsmodellen. Utvärderingen har även syftat till att undersöka vilken betydelse 

verksamheten har haft för deltagarna i projektet. 

1.2.2 Frågeställningar 
 Hur har samverkan fungerat inom projektet? 

 Hur har styrning och ledning av projektet fungerat? 

 Hur ser förankringen av projektet ut på lokal nivå/i kommunerna? 

 I vilken grad har målen utifrån ansökan och projektbeskrivning uppfyllts? 

 Hur ser möjligheterna för projektets långsiktiga implementering ut? 

 Vilken betydelse har verksamheten för deltagarna i projektet?   

1.3 Disposition 
Efter det inledande kapitlet följer metod och material i kapitel 2. Därefter, i kapitel 3, beskrivs 

projektets innehåll och bakgrund följt av en beskrivning av vad en flyktingguide innebär. I kapitel 4 

redovisas resultat av intervjuer, enkäter, SWOT-analys samt projektets måluppfyllelse och i kapitel 5 

redovisas analysen av resultaten i form av att utvärderingsfrågorna besvaras. I kapitel 6 följer en 

diskussion med utvärderarens reflektioner där styrkor och utvecklingsområden lyfts fram. 

Avslutningsvis, i kapitel 7, ges rekommendationer för vidare utveckling av projektet. 

2 Metod och material 
I utvärderingen används benämningen nyanländ för de deltagare som är nyanlända i Sverige och 

finns inom etableringen eller är ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd (PUT). För 

de väl etablerade invånarna med goda kunskaper i det svenska språket som deltagit i projektet 

används benämningen flyktingguide. 

2.1 Kvalitativa intervjuer 
Det material som ligger till grund för denna utvärdering är främst kvalitativa intervjuer med 

styrgruppens deltagare och samverkansparter, dvs. anställda projektmedarbetare. Ett strategiskt urval 

av ett antal projektmedarbetare och samverkansparter har gjorts. Urvalet har skett i samverkan med 

projektets styrgrupp. Semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide har genomförts av 

utvärderaren med personer som varit involverade i genomförandet av projektet. Deltagandet har varit 

frivilligt. Varje intervju spelades in och tog cirka 1-1,5 timme. Vid bearbetning och analys av 

intervjumaterialet har en deduktiv innehållsanalys genomförts utifrån utvärderingens syfte och 

övergripande utvärderingsfrågor. Analysen har gjorts genom avlyssning och till viss del genom 

transkribering av bandinspelade intervjuer samt av anteckningar genomförda av utvärderaren. I 

Page 44 of 91



  

S i d a  6 | 36 

 

resultattexten anges de intervjuade personerna som respondenter. Inga namn anges vid citeringar och 

vid konfidentiell hantering eller borttagande av information används tre punkter (…). 

2.1.1 Respondenter/intervjuer: 
 Projektledare (1 person) 

 Styrgrupp (5 personer) 

 Samverkansparter (2 personer) 

De intervjuade består av en representant från vardera kommun (med undantag av Lekeberg på grund 

av sjukskrivning), projektledaren, en representant från Sydnärke folkhälsoteam och en representant 

från samverkansparten Örebro läns Idrottsförbund (ÖLIF), tillika styrgruppsmedlem. Dessutom har en 

kortare telefonintervju genomförts med samverkansparten ABF. Totalt har 8 intervjuer genomförts. 

2.2 Enkät 
En enkätutvärdering har genomförts via en webbenkät till nyanlända och flyktingguider kring deras 

erfarenheter av att delta i projektet. Alla deltagare, nyanlända och flyktingguider, som fanns 

registrerade i projektet genom kontaktkort, i oktober 2016, där e-postadress var angivet erbjöds 

möjligheten att delta i enkätutvärderingen genom att en förfrågan med länk till en webbenkät 

skickades ut. Enkäten till nyanlända innehöll 10 frågor som formulerats med ett enkelt språk där 

frågorna ställdes på både svenska och engelska. Enkäten till flyktingguider innehöll 17 frågor på enbart 

svenska. Enkäterna skickades ut den 1-2 november. Två påminnelse skickades ut, den 24 november 

och den 16 december. Svaren har sammanställs och analyserats utifrån enkätfrågorna och 

utvärderingens syfte. Redovisningen av enkäterna är anonym. Vid citeringar i redovisningstexten har 

mycket små generella språkliga revideringar gjorts och vid borttagande av information används tre 

punkter (…). 

2.2.1 Urval 
Totalt fanns 44 individuella e-postadressen angivna i kontaktkorten för nyanlända. Av dessa kom sex 

stycken i retur på grund av felaktig adress. Totalt fanns 51 individuella e-postadressen angivna i 

kontaktkorten för flyktingguider varav fyra stycken kom i retur. Några deltagare hade angett samma 

e-postadresser varför dessa bara redovisas som en person. Av 38 enkäter som gick fram via e-post till 

deltagande nyanlända besvarade totalt 14 (37 %) enkäten. Av deltagande flyktingguider var 

motsvarande siffror 47 enkäter som besvarades av 24 (51 %).  

Tabell 1. Antalet utskickade och besvarade webbenkäter fördelat på flyktingguider och nyanlända samt kön. 

 Urval Antal 

kvinnor 

Antal 

män 

Okänt 

kön 

Levererade 

enkäter 

Totalt 

antal svar 

Svarsfrekvens % 

av levererade 

enkäter 

Nyanlända 44 12 22 10 38 14 37 

Flyktingguider 51 38 10 3 47 24 51 

 
Det är svårt att dra några slutsatser utav resultatet då både urvalet och svarsfrekvensen är relativt lågt. 

Dessutom varierar svarsfrekvensen per fråga. Alla som skickat in enkäten har inte besvarat alla frågor. 

Alla redovisade resultat bör därför tolkas med stor försiktighet. 
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2.3 Analys av tillgängliga dokument 
Till grund för utvärderingen ligger även analys av tillgängliga dokument inom projektet och från 

deltagande kommuners verksamheter med flyktingguider, så som: 

 Ansökningar 

 Protokoll 

 Loggbok 

 Delrapporter  

 Informationsmaterial 

 Hemsidor, kommunernas egna hemsidor samt nationella hemsidan (www.sprakvan.se).  

Dokumentationen har främst använts som bakgrundsinformation och för att utvärdera projektets 

kvantitativa mål. Utvärderaren har även tagit del av erfarenheter från utvärderingar som är gjorda av 

andra flyktingguideverksamheter i andra kommuner vilka refereras till i texten.  

2.4 SWOT-analys i styrgruppen 
En SWOT-analys genomfördes den 25 oktober med styrgruppen under ledning av utvärderaren. Totalt 

deltog 7 personer med representanter från alla kommuner (med undantag från Hallsberg på grund av 

utbildning), Sydnärke folkhälsoteam samt ÖLIF. SWOT-analysen ska ses som en processutvärdering där 

fokus låg på implementeringen av projektet snarare än på effektmålen. 

3 Projektet flyktingguide 

3.1 Bakgrund 
Projektet har sitt ursprung i en önskan om att ta ett gemensamt grepp om integrationsfrågan i 

Sydnärkes kommuner. Utifrån kännedom om metoden Flyktingguide/Språkvän som användes i andra 

kommuner med positiva erfarenheter väcktes idén att implementera metoden i Sydnärke. För att 

förankra projektidén med politiker, tjänstemän och representanter från civilsamhället arrangerades i 

april 2015 ett informationsseminarium med ett 70-tal deltagare. Medverkade gjorde representanter 

från flyktingguideprojekten i Eskilstuna och Dalarna som berättade om sina erfarenheter. 

Länsstyrelsen presenterade den aktuella bilden av mottagandet i länsdelen. Seminariet ledde till en 

god initial kännedom om projektidén och metoden Flyktingguide/språkvän hos deltagarna. 

Metoden med Flyktingguider startades i Eskilstuna 2006 och har sedan dess utvecklats och spridits 

nationellt. Eskilstuna har sedan 2014 en samordnande nationell roll med syfte att samordna, stötta 

och starta upp verksamheter över hela landet. Mer information finns att få på deras hemsida 

www.sprakvan.se (Eskilstuna kommun, 2016). Regeringens mål för nyanländas etablering är i 

dagsläget lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund 

(Regeringskansliet, 2015). Enligt Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa 

utlänningar kan kommuner söka stöd för insatser för att stärka och utveckla verksamhet med 

flyktinggider och familjekontakter via Länsstyrelsen, så kallade § 37 a- medel. Insatserna ska syfta till 

att: underlätta etableringen i samhället; skapa nätverk; stödja språkinlärning; eller ge socialt stöd till 

ensamkommande barn. 

Sydnärkes kommuner har gemensamt, med Laxå som projektägare, ansökt och beviljats § 37 a-medel 

från Länsstyrelsen för perioden september 2015 till december 2016 för att bedriva projektet 

Flyktingguide i Sydnärke. Projektet har även ansökt och beviljats fortsatta medel för 2017. 
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3.2 Projektbeskrivning 
Projektet Flyktingguide i Sydnärke startades i september 2015 och är ett samarbete mellan Sydnärkes 

fem kommuner, Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg. Örebro läns idrottsförbund, (ÖLIF), 

är samverkanspart i projektet. 

Syftet med projektet i Sydnärke är att verka för en ökad integration och delaktighet i samhället genom 

att implementera arbetsmetoden "Flyktingguide" i samverkan mellan fem kommuner i Sydnärke och 

civilsamhället. 

Projektet syftar också till att: 

- Ta ett gemensamt grepp om integrationsfrågan 

- Verka för att kommunerna är och förblir attraktiva boendealternativ för deras nya invånare 

- Verka för en god och jämlik hälsa genom ökad delaktighet i samhället för målgruppen 

- Förebygga känslan av utanförskap 

Målet är att skapa förutsättningar för ömsesidiga och frivilliga möten mellan de nyanlända i deltagande 

kommuner med redan väletablerade individer/familjer, men även att introducera de nyanlända i 

kommunerna till befintliga nätverk/organisationer inom den ideella sektorn. 

Målgruppen är nyanlända individer inom etableringen, familjer och ensamkommande barn med PUT 

samt väl etablerade kommuninvånare med goda kunskaper i svenska språket som kan fungera som 

flyktingguider. 

Organisatoriskt har Laxå kommun varit projektägare i samverkan med övriga medverkande kommuner. 

En projektledare har anställts inom projektramen med placering i Laxå, med kommunens 

integrationsstrateg som arbetsledare. Sydnärke folkhälsoteam som arbetar som kunskaps- och 

metodstöd i samtliga Sydnärkes fem kommuner har varit medsökande i projektet. Inom projektet har 

två styrgrupper bildats. I den stora styrgruppen har representanter från samtliga kommuner, en 

representant från Sydnärke folkhälsoteam och projektledaren ingått. I lilla styrgruppen har 

projektägande kommuns integrationsstrateg, en representant från folkhälsoteamet, en representant 

från samverkansparten ÖLIF samt projektledaren ingått. 

3.3 Vad är en flyktingguide? 
Syftet med Flyktingguide/språkvän är att underlätta en social integration för alla nyanlända och skapa 

mötesplatser människor emellan. Nyanlända får kontakter med etablerade personer i Sverige så att 

deras vardag underlättas, de lär sig svenska och sociala koder snabbare. Flyktingguide/språkvän är ett 

sätt att umgås över gränserna, att bygga broar mellan människor, förebygga fördomar och skapa ett 

samhälle där alla kan känna sig inkluderade. 

Alla som är etablerade i samhället och kan språket (infödd svensk eller med invandrarbakgrund) och 

vill göra en frivilliginsats på fritiden kan bli en flyktingguide/språkvän. Det kan vara en person, en familj, 

en grupp, ett företag eller en förening. Att vara flyktingguide och språkvän innebär att engagera sig 

frivilligt/oavlönat på fritiden med att guida/välkomna och språkträna nyanlända och att fungera som 

en länk till det svenska samhället. Alla som relativt nyligen har invandrat till Sverige kan anmäla sig för 

att träffa en flyktingguide/språkvän. 

Efter anmälan sker en matchning mellan flyktingguide och nyanländ av en lokal samordnare och ett 

första möte genomförs tillsammans med samordnaren. Därefter är det upp till deltagarna själva att 

hålla kontakt och bestämma hur ofta, vart och när de vill träffas, vad de gör på sina träffar och hur 

länge kontakten varar över tid. Verksamheten har tre grundstenar - Deltagandet i verksamheten 

bygger på frivillighet, ömsesidigt utbyte och språkträning (Eskilstuna kommun, 2016a). 
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”Man ska skaffa ett nätverk som inte har betalt för att träffa dig.” (citat från 

intervju styrgruppsrepresentant)  

Resultat från en tidigare utvärdering som genomförts på projektet Flyktingguide i Falun visar att 

deltagarna upplever att de genom projektet fått möjlighet att träffa nya människor, träna på 

språket samt lära sig om varandras kultur. Resultatet visar även att deltagarna är nöjda med 

projektet (Olsson & Renhuvud, 2016). 

4 Resultat 
Nedan följer en redovisning av vad som framkommit i intervjuer med styrgrupp och samverkansparter 

där en rad citat tagits med för att ge en mer målande bild av medarbetarnas upplevelser och 

erfarenheter av projektet. Styckesindelningen följer intervjuguidens områden. Därefter redovisas 

resultaten från webbenkäterna till nyanlända och flyktingguider som deltagit i projektet och en 

sammanfattning av vad som framkom vid SWOT-analysen som genomfördes gemensamt i 

styrgruppen. Slutligen redovisas projektets måluppfyllelse utifrån ansökan. 

4.1 Intervjuer styrgrupp och samverkansparter 

Projektet i allmänhet 

Generellt är alla inblandade parter mycket positiva till själva projektidén och grundmetoden. 

”… matchningsidén det här att skapa möten mellan individer … den är så … enkel 

men strålande.”  

Intervjuerna ger däremot en ganska spridd uppfattning om projektets implementering. Åsikterna 

varierade mellan olika respondenter både beträffande vad som varit bra och vad som varit mindre bra 

inom projektet, framförallt vad gällde måluppfyllelse samt styrning och ledning av projektet. 

Vid intervjuerna ombads respondenterna att sammanfatta projektet med tre ord. Nedan presenteras 

dessa ord vilket ger en övergripande bild av deras upplevelser av projektet: 

 

Figur 1. Word-cloud över de ord som respondenterna tycker sammanfattar projektet bäst. 
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Det är tydligt att det råder skilda uppfattningar och förväntningar på projektet inom styrgruppen. Vissa 

hade till exempel förväntat sig mer individuella matchningar medan andra hade hoppats och förväntat 

sig att projektet skulle arbeta mera mot civilsamhället och föreningslivet samt redan etablerade 

mötesplatser. Vissa menar att det mesta har fungerat bra, allt ifrån måluppfyllnad och projektledning 

till samverkan och spridning. Andra är mer kritiska och anser att projektet inte alls har nått sin 

målsättning, att metodtroheten varit liten och att styrning och ledning fungerat mindre bra. 

Mål och syfte 

Vad gäller projektets syfte och målsättning svarar de flesta att de anser att projektet i stort uppfyllt 

detta. Projektet har på olika sätt skapat förutsättningar för ömsesidiga och frivilliga möten mellan de 

nyanlända i deltagande kommuner med redan väletablerade individer/familjer. Sett till de kvantitativa 

målsättningarna som anges i ansökan så har projektet lyckats uppfylla dessa väl. De kvantitativa målen 

beträffande deltagare och antal matchningar har uppfyllts relativt lätt. En del menar dock att dessa 

mål var lågt satta och att de hade förväntat sig mycket mer av projektet. Ser de däremot till de mer 

kvalitativa målsättningarna är det svårare att se några tydliga och långsiktiga resultat. Det råder en 

svag kännedom om vad de matchningar som genomförts har lett till, om de fortsatt att träffas och 

huruvida dessa relationer har bibehållits. Det finns ingen uttalad struktur för hur matchningarna ska 

följas upp.  

”Vi har ju uppnått målet till viss del men inte fullt ut. Eftersom det inte, vi har ju inte 

nått den delen att det är implementerat i ordinarie verksamhet. Utan det har blivit 

ytterligare en projektperiod istället.” 

Det har inom projektet arbetats aktivt med att introducera de nyanlända i kommunerna till befintliga 

nätverk/organisationer inom den ideella sektorn. Detta arbete har fungerat lite olika inom deltagande 

kommuner. Det finns ett utbrett och aktivt civilsamhälle och föreningsliv i Sydnärke. 

Projektmedarbetarnas uppfattning är att det har funnits ett intresse bland civilsamhället men det har 

ändå upplevts svårt att knyta kontakter med befintliga organisationer och nätverk. En del samverkans- 

och informationsträffar har skett vilket lett till att några grupper och organisationer har ett pågående 

arbete med nyanlända. Det är dock svårt att avgöra hur stabilt och långsiktigt detta arbete kommer att 

vara fortsättningsvis. Genom det arbete som ÖLIF gjort med Flyktingguide/Språkvän i föreningslivet 

anser de dock att det har skapats bestående mötesplatser som kommer att leva kvar. 

Samverkan 

Samverkan har främst skett mellan integrationsenheterna i de fem kommunerna i Sydnärke och de 

personer som varit deltagare i styrgruppen. De flesta inom styrgruppen vittnar om att samverkan 

mellan ingående kommuner har fungerat mycket väl och att det har varit en styrka att det är ett 

samverkansprojekt. De ser många fördelar med deras samverkan både inom projektet och i 

integrationsfrågor i stort. Genom projektet har de bland annat fått ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte, 

samordningsvinster i form av olika resurser så som heltidsanställd projektledare och gemensamt 

informationsmaterial. Samverkan med Sydnärke folkhälsoteam har främst skett genom att en 

representant suttit med i både lilla och stora styrgruppen. Utöver styrgruppsmötena har samverkan 

varit ganska liten. 

”Det som har varit bra har ju trots allt varit att vi har mötts från många olika 

verksamheter och diskuterat integrationsfrågan. Det har varit jätte bra. Alltså från 

tjänstemannaperspektiv så har det skapats en mötesplats, där den här frågan är på 

dagordningen. Det har nog varit det största värdet.” 

 

Page 49 of 91



  

S i d a  11 | 36 

 

Bland externa samverkansparter har ÖLIF varit den som varit mest delaktig i projektet. De har varit 

med ända från planeringsstadiet och ansökningsförfarandet. Då de också fått statliga medel för att 

jobba med integration inom idrotten lämpade det sig bra att samverka inom området istället för att 

arbeta i två separata spår. 

”Det har startats upp väldigt mycket inom ramen för projektet men sen har vi 

kunnat vidmakthålla och implementera det ännu mer inom idrotten tack vare att vi 

haft det andra uppdraget också.” 

Samverkan har bland annat inneburit att en del extra ekonomiska resurser tillförts projektet då ÖLIF 

burit en del kostnader för bland annat föreläsararvoden och trycksaker som ligger utanför 

projektbudgeten. Förutom samverkan kring en större konferens kring kulturkompetens i Hallsberg har 

ÖLIF genomfört mindre utbildningsinsatser kontinuerligt inom projektet, främst när intresse och 

förfrågningar kommit från idrottsföreningar. Representant från ÖLIF har suttit med i den lilla 

styrgruppen. Samverkan med ÖLIF har inte varit helt oproblematisk. Initialt har parterna haft svårt att 

hitta sina roller vilket lett till att det i förlängningen och i praktiken skett en samverkan i mindre 

utsträckning än planerat. Alla parter verkar dock överens om att det finns en stor utvecklingspotential 

i samverkan med ÖLIF. Samverkan med ÖLIF har sett lite olika ut på det lokala planet inom deltagande 

kommuner. Vissa respondenter upplever att de haft en bra och aktiv samverkan lokalt medan andra 

helt saknar kunskap eller information om någon lokal samverkan med ÖLIF. 

”Samverkan med Örebro Läns idrottsförbund hade kunna blivit betydligt starkare. 

Man hade kunnat dra nytta av det på ett starkare sätt. Vi hade kunnat förstärka 

projektet på ett annat sätt än vad som har gjorts. Det är en möjlighet som inte har 

tagits tillvara.” 

Det kan även nämnas att genom samverkan med ÖLIF har Språkvän i Sydnärke lett till en avknoppning 

av projektet inom Friskis & Svettis i Örebro som startat sitt egna projekt ”Be a buddy” som bygger på 

samma grundmetod.  

Viss samverkan har skett med ABF men inte i den mån som planerades vid projektansökan. 

Representant från ABF var delaktig i planeringsskedet av projektet och tanken var att ABF skulle 

anställa en cirkelledare för att arbeta med projektet. Medel för detta var budgeterat i ansökan. Att 

samverkan inte alls blev i den omfattningen som planerades beror främst av de regelverk som gäller 

kring olika bidragsmedel för integrationsarbete. Länsstyrelsens § 37 a- medel som beviljat medel för 

projektet Flyktingguide i Sydnärke är ämnade enbart för personer som har fått uppehållstillstånd och 

som befinner sig i etableringsfasen. Studieförbunden, inklusive ABF Örebro län, har i sin tur fått 

speciellt avsatta medel från regeringen för att arbeta med asylsökande. Då ABF inte kan erbjuda 

verksamhet enbart för den ena eller andra gruppen och därigenom utesluta någon person så har det 

varit svårt att särredovisa vilka personer som tillhör den ena eller andra gruppen inom ramen för ABF:s 

cirkelverksamhet inom svenska och samhällskunskap. Detta har lett till att ABF fakturerat projektet 

Flyktingguide i Sydnärke en mindre summa än budgeterat. ABF har anställt en cirkelledare som främst 

finansierats med deras egna projektmedel. 

I övrigt har liten samverkan skett med andra parter som nämns i ansökan så som Örebro universitet, 

Studiefrämjandet samt Flyktingguide projekten i Dalarna och i Eskilstuna. En tanke var att samverka 

med arbetsförmedlingen likt Flyktingguide i Eskilstuna där nyanländas handläggare på 

arbetsförmedlingen hjälper till med matchningen. 
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”Vi har väl inte hittat heller samverkansformen i den utsträckning som det var tänkt 

t.ex. med arbetsförmedlingen och andra verksamheter där man skulle kunnat få 

draghjälp i matchningen… Vi har missat en arena där” 

En del av projektet utgörs av samverkan med civilsamhället. Detta har skett i olika former och olika 

intensitet i deltagande kommuner. Exempel på organisationer som varit delaktiga i projektet är olika 

idrottsföreningar, pensionärsgrupper samt lokalanknutna föreningar. Det har även bildats en ny 

förening och några nya grupper genom projektet. Det är dock osäkert hur stabila dessa kontakter och 

närverk är. De har fortfarande stöd av projektet och mycket sker i samverkan med projektledaren. I 

Askersund har projektet lett till en ny förening som arbetar med integration, kultur, tradition och natur 

som träffas regelbundet med både svenskar och utrikesfödda. Föreningen är ganska självgående och 

jobbar bland annat med att lära ut hur föreningsdemokrati fungerar i Sverige. Flera anser att det går 

att göra mer inom detta område och att projektet borde arbeta mera mot civilsamhället och 

föreningslivet istället för speeddating/matchning. Det finns många befintliga mötesplatser där 

nyanlända kan lotsas in. De menar att det är viktigt att integrera befintliga mötesplatser i projektet och 

önskar att projektledaren ska arbeta mera mot föreningslivet. Projektledaren upplever att det har varit 

svårt att få information och vetskap om allt som händer i kommunerna. Detta har varit nödvändigt för 

att kunna knyta kontakt och vara på plats med information om projektet när så är lämpligt i olika 

sammanhang inom civilsamhället. 

Generellt råder det en ovisshet om vad som skett och vilka aktiviteter projektet varit delaktiga i inom 

den egna kommunen när det gäller samverkan med civilsamhället. Detta arbete har främst genomförts 

av projektledaren ensam. Det är tydligt att kommunernas representanter i styrgruppen inte haft den 

tid och de resurser de önskat för att kunna vara delaktiga i projektets aktiviteter. Det är också tydligt 

att projektet inte är tillräckligt förankrat inom flera delar av kommunernas förvaltningar, ex Kultur- och 

fritid, då detta hade kunnat underlätta och intensifierat informationsspridning och aktiviteter inom 

projektet. 

Styrning och ledning  

Inom projektet har det funnits två styrgrupper. Tanken var initialt att det i den stora styrgruppen skulle 

vara en representant från vardera kommunen. Deltagarna har dock varierat och förändrats över tid på 

grund av olika omständigheter. Det har varit byte av tjänster, nyanställningar, tillsättning av nya 

strategtjänster, långtidssjukskrivningar, etc. Ibland har flera representanter från samma kommun 

deltagit vid styrgruppsmöten samt representant från Bostadsprojektet som är ett angränsande projekt 

i Sydnärke. Det har varit upp till varje kommun vilka de har tagit med på styrgruppsmötena. Det är 

dock ingen som uttryckt att detta varit något problem. De tycker att det har funkat bra och de känner 

sig flexibla vad gäller den saken.  

”Det finns två styrgrupper parallellt som behandlar samma frågor och det är också 

otydligt mandat egentligen i de här grupperna.” 

De flesta ger inte uttryck för att de ser några större problem med styrning och ledning av projektet 

under intervjuerna. Den samlade bilden ger dock intryck av att det råder en varierad syn på vad som 

menas och innefattas i styrning och ledning inom ett projekt. Detta kan bero på olika erfarenheter och 

förkunskaper av att driva projekt. 

”Jag tycker det har varit fokus på fel saker för att vara en styrgrupp. Om det beror 

på att det är fel representanter eller att det är en för stor grupp eller att det är för 

dålig styrning av själva, jamen vilka frågor kommer upp på dagordningen och … hur 

har vi pratat ihop oss om det innan?” 
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”Man har diskuterat väldigt verksamhetsnära frågor, hur arbete bedrivs egentligen 

istället för hur styr vi projektet och fokus kanske borde ha legat mer på att följa, 

utvärdera projektet, utgå ifrån lite andra frågeställningar.” 

Någon efterfrågar ett kalendarium där de på mötena gemensamt diskuterar kommande aktiviteter i 

varje kommun för att stötta varandra snarare än att få rapporter om vad som redan hänt. En del menar 

att den stora styrgruppen fungerat mer som en arbetsgrupp då de inte upplevt att den varit styrande 

av projektet.  

”Egentligen beroende på vilket perspektiv man har så kanske det som vi kallar 

styrgrupp idag inte är en styrgrupp. Och andra sidan så är det vi som äger frågan i 

kommunerna men med olika tungt mandat” 

Andra anser att de varit en styrgrupp då de menar att de inte har varit en arbetande arbetsgrupp. Ett 

annat synsätt är att det är projektledaren som styr.  

”Styrning utifrån projektplanen, att saker och ting har bara blivit lite. Det har inte 

funnits, ja det är beslut som har fattats utifrån kanske projektledning och närmaste 

chef men som egentligen inte har fattats ett beslut om i styrgruppen. Kanske för att 

det inte finns mandat eller för att man inte har tillräckligt tydlig samverkansform 

eller att det inte är rätt person som sitter där.” 

Det är få som reflekterar över delningen mellan en stor och liten styrgrupp och dess olika funktioner 

och roller. Att projektledaren har en lång erfarenhet av arbete inom civilsamhället, har arbetat 

offensivt och tagit ansvar nämns som en styrka i projektet. 

Någon menar att styrning och ledning borde landa på chefsnivå, att det borde vara personer som har 

ett ekonomiskt ansvar, ett högre mandat än vad som varit fallet hittills. En respondent efterfrågar mer 

tydlighet och rakhet från deltagande kommuner och menar att det funnits utrymme för att ta för sig 

mer och att alla borde tagit ett större ansvar i projektet. Upplevelsen är att det varit svårt att få respons 

och raka svar inom projektet vilket kan bero på att de alla är olika, har olika roller och tänker utifrån 

olika perspektiv i styrgruppen. 

Vad gäller förankringen i kommunernas befintliga strukturer så är upplevelsen att det delvis är 

förankrat men att det behöver förankras mycket bredare, både politiskt och i civilsamhället. Det finns 

politiker som inte känner till att deras kommun är med i projektet. En bristfällig förankring påverkar 

spridningen och gör att projektet kan bli ifrågasatt.  

”De beslut som styrgruppen fattar landar någonstans i ingenmansland.” 

”… förankringen inte har nått hela vägen upp. Det finns inga beslut på högre nivå 

fattade. Utan det ligger ju ganska långt ner i verksamheterna och det skiljer sig ju 

åt mellan olika kommuner hur det ser ut. Men där har förankringen blivit lite 

bristfällig på grund av det”. 

En respondent uttrycker det som att en del kommunala verksamheter och enheter upplevt att de har 

gjort sitt genom att kommunen är med i projektet. De anser att deras verksamhet har andra saker att 

arbeta med och att eftersom integrationsenheten arbetar med detta så behöver inte deras avdelning 

ta något ansvar.  

”… man ser det inte som ett kommunövergripande uppdrag.” 
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Resurser och stöd 

Alla respondenterna anser att de haft de resurser och det stöd de ansetts sig behöva för att genomföra 

projektet. De har haft stöd av sina projektmedarbetare och projektledaren och vise versa. De har inte 

upplevt något motstånd eller ovilja från något håll. Däremot upplevs en brist på information, kunskap 

och förankring inom kommunerna vilket indirekt ger projektet och dess medarbetare ett sämre stöd 

för implementeringen. Länsstyrelsen har varit ett bra stöd och projektledaren har haft en kontinuerlig 

kommunikation med dem.  

Det är inte någon som direkt uttrycker att de upplever att projektets värdkommun Laxå, som haft 

projektledaren placerad inom sin integrationsverksamhet, har haft eller dragit otillbörlig fördel av 

detta även om det nämns att Laxå är en av de kommuner som kanske kommit längst i förankring och 

spridning av projektet. Någon uttrycker dock följande: 

”Just för att säkerställa att alla fem kommunerna får lika stor del av kakan så kan 

jag se att det finns en fördel med att inte tillhöra någon kommun, att sitta mitt i en 

verksamhet. Samtidigt så tror jag att det är bra att ha kunskapen som man får 

genom att sitta i en verksamhet så att det är nog mer hur projektet styrs på lokal 

nivå som är avgörande då. Kan finnas för och nackdelar med båda.” 

Något som påverkat projektet negativt är den arbetsbelastning som legat på integrationsenheterna 

under 2016. De har haft fokus på etableringsuppdraget och alla nyanlända vilket lett till att projektet 

blivit en bisyssla och de har inte kunnat vara tillräckligt behjälpliga och stöttat projektledaren. 

Kommunikation och information 

Vad gäller kommunikation och information är det få som direkt uttrycker att den varit dålig. Den har 

varierat beroende på vad som varit är på gång. Dock framkommer det att det inte skett mycket 

kommunikation inom styrgruppen och mellan projektmedarbetare och projektledare mellan 

styrgruppsmötena. Projektledaren uttrycker en önskan om en tätare och närmre kontakt med 

kommunernas representanter. Projektledaren upplever att det oftast är denne som tar kontakt och 

att det sällan eller aldrig sker i motsatt riktning. Även från övriga styrgruppsmedlemmar finns det en 

känsla av att kontakten borde vara närmre. De upplever att de inte alltid har koll på vad som händer 

inom projektet i deras egen kommun. En problematik som lyfts är att tiden inte alltid räcker till att 

engagera sig inom projektet vilket får bäring på kommunikationen och engagemanget.  

”Mellan verksamhetspersonal har det funnits en kommunikation. Inte så mycket 

information. Informationsutbytet har varit dåligt. Vad som händer i projektet och 

så det har varit, inte alls fungerat emellan mötena.” 

Enligt projektansökan skulle marknadsföringsstrategier tas fram för projektet. Detta har dock inte 

diskuterats i någon av styrgrupperna och någon dokumenterad marknadsföringsstrategi har inte tagits 

fram.  

”Det har man kunna jobbat med lite mer strategiskt, att göra en 

kommunikationsplan och synliggöra projektet mycket mer. Jag tänker på dom 

forum där målgruppen finns och även digitalt… det är ju styrgruppens ansvar… det 

är ju en fråga som vi skulle ha jobbat mer med… Skulle vi ha gjort om det, startat 

om så skulle vi ha tänkt på det initialt, så det är en miss.” 

Vad gäller informationsmaterial är det tydligt att det initialt var en fråga som ägnades mycket tid och 

som tog mycket kraft och engagemang inom projektet. Det var många parter som ville vara med och 

påverka utformningen av materialet så det tog lång tid innan ett gemensamt projektmaterial hade 
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tagits fram vilket gjorde att marknadsföringen och uppstarten av projektet gentemot målgruppen drog 

ut på tiden.  

”Det fanns en kommunikatör på ÖLIF som vi kunde ha nyttjat i högre grad och 

involverat tidigare för att få en enhetlig grafisk profil på materialet, att det håller 

en hög grafisk standard, vilket är viktigt för igenkänning och också för hur projektet 

ska uppfattas, att det känns seriöst.” 

”Det har funnits mycket material att hämta därifrån [nationella 

Flyktingguideprojektet] men det har ju inte använts alla gånger i den utsträckning 

som man skulle kunna ha gjort.” 

Det material som ändå tagits fram inom projektramen upplevs som användbart och informativt av de 

flesta. Alla kommuner har information om projektet och länkar till digitala kontaktkort på sina 

hemsidor. Det har dock framkommit att vissa tycker att det är svårt att hitta och att det krävs många 

klick för att komma fram på hemsidan. Någon uttrycker att målgruppen nyanlända tycker att det är 

lättare med skriftlig information på papper än digital information. Informationslappar och kontaktkort 

har spridits på alla kommunernas bibliotek, i kommunhus och i lokaler för Svenska för invandrare (SFI). 

När det gäller kommunikation och information har det upplevts problematiskt och svårt att arbeta mot 

fem olika kommuner. Informationsspridningen har fungerat olika och det har varit varierat på vilket 

sätt information ska spridas i kommunerna då alla har olika regler och system för 

informationsspridning. Det har upplevts svårt att etablera en bra kontakt med kommunikatörerna i de 

olika kommunerna. 

Att kommunicera projektet externt har varit en utmaning. Klassiska kanaler såsom tidningar, lokalblad, 

affischer, deltagande på mässor och företagsträffar etc. har använts. Initialt har det räckt med de 

kanaler som använts. Det har fungerat bra att sprida information om projektet på SFI. Det har dock 

varit svårare att nå etablerade svenskar med information. 

”Via SFI så är det ju känt. Men det är ju punktinsatser till målgruppen hela tiden 

eftersom det hela tiden är nya människor. Så måste man ju ständigt synliggöra det 

här projektet. Så det är ju där det inte har fått riktigt fäste än, i dom befintliga 

verksamheter där målgruppen finns.” 

Det finns diskussioner om att använda sociala medier mera för detta ändamål. En respondent menar 

att det går att göra bra marknadsföring som inte behöver kosta så mycket även om det finns medel 

avsatta för detta inom projektet.  

”Men jag tror inte så mycket att det handlar om hur en annons är utformad så utan 

mer om det är rätt kanal eller inte.” 

Det efterlyses även lite mer offensiv och säljande marknadsföring med t.ex. tidningsartiklar. Men 

ansvaret ligger inte bara på projektledaren utan även kommunerna måste vara mer aktiva i detta.  

 ”Länsstyrelsen har varit bra på att sprida det … lyfter ofta det här projektet som ett 

exempel och presenteras i olika sammanhang.” 

Målgruppen 

De flesta i styrgruppen anser att målgruppen har nåtts. Upplevelsen är att det varit relativt enkelt att 

nå nyanlända deltagare, främst via SFI, men att det varit lite svårare att nå och rekrytera deltagare 

bland etablerade svensktalande, dvs. guider. Det är svårt att uppskatta hur många inom målgruppen 
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som nåtts av information om projektet. Det enda mätbara verktyget som finns är hur många som har 

fyllt i kontaktkorten och hur många som har deltagit på matchningsträffar. 

Det är svårt att uttala sig om effekten för målgruppen. De flesta tror dock att projektet lett till ökad 

språkkunskap och kulturförståelse för de nyanlända som deltagit och att det etablerats bestående 

vänskapsband. Några kan ge exempel på deltagare som vittnat om detta. En respondent uttrycker att 

de upplevt att några nyanlända har haft väldigt höga förväntningar på språkvännen. De har haft en 

förställning om att den kan hjälpa till att översätta olika papper och hjälpa till i kontakten med olika 

myndigheter. En annan menar dock att dennes farhågor och oro för att guiden bara skulle bli en 

hjälpperson som t.ex. hjälper till med papper om försäkringskassan etc. inte har besannats.  

Det finns även exempel på att projektet lett till ökad delaktighet i samhället.  

”Utifrån dom som t.ex. har kommit in i idrottsföreningar och ingår i ett 

sammanhang så finns det ju jätte positiva exempel där man uppnår en högre grad 

av delaktighet den vägen.” 

Huruvida projektet leder till några långsiktiga effekter vad gäller integration och delaktighet i samhället 

är svårt att säga men flera tror att projektet kommer att leda till det på sikt. 

”Vi ser inte alla effekter och vi har inte sett dom men dom kommer att komma”. 

Matchningen 

Matchningen har framför allt skett i grupp. Projektledaren har bjudit in till matchningsträffar 

företrädelsevis tillsammans med projektmedarbetare i respektive kommun. Inbjudan har skickats till 

de som har lämnat in kontaktkort. Antalet nyanlända har inte behövt vara det samma som antalet 

guider/etablerade vid matchningsträffarna. Vid träffarna har de fått sitta i grupper vid olika bord. 

Bordplaceringarna har planerats utifrån informationen på kontaktkorten. Ibland har de fått flytta runt 

lite för att få till en bättre matchning under träffen. Det har varit svårt att göra färdiga bordplaceringar 

när man inte vet hur många som kommer och när det många gånger är andra saker än t.ex. ett 

gemensamt intresse som gör att det blir en bra matchning. En faktor som tagits hänsyn till när projektet 

bjudit in till matchningsträffar är bland annat vilka som angett att de har barn på sina kontaktkort. 

Projektledningen har försökt att hjälpa till med matchningen och kontakten mellan deltagarna under 

träffen och uppmanat dem att byta kontaktuppgifter för att fortsätta att träffas vidare efter första 

matchningstillfället. Ibland har det blivit parvisa matchningar och ibland har det blivit grupper som 

matchats, oftast med flera nyanlända än etablerade i varje grupp.  

Någon tror att individmatchning är betydligt lättare att administrera, speciellt om kommunen efter 

projektslut ska sköta det själv på befintlig personal. Att ordna gruppaktiviteter tar mer tid och energi 

då det ska ordnas lokal och samordnas etc.  

”Om det har blivit individmatchningar eller om det har blivit en grupp som ska 

umgås med en grupp för då kvarstår problemet sen att vem ska samordna så att 

hela grupperna kan träffas igen. Det är kanske lättare om det ligger på individnivå. 

Eller så är det en styrka att det är grupper. Om man får det att fungera.” 

En annan medarbetare uttrycker det så här:  

”Dom matchningar som har blivit bäst det är ju nästan när det har varit kanske 

någon grupp eller någon förening … men kanske dom här synergieffekterna lite 

mera” 
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Någon annan uttrycker vissa problem med gruppmatchningarna eller speeddating-metoden som 

projektet har kommit att använda. Det upplevs att vissa har behov av mer stöd i att hitta sin matchning 

och att vid gruppmatchningar tappar kontaktkorten lite av sin betydelse.  

”När man möts så där i grupp då blir det andra urvalskriterier. När man ser att så 

här ser personerna ut och det är intrycket jag får. Då kanske det inte är det här 

intresset. Blir jag tilldelad en person så lägger jag inte så mycket egna värderingar.” 

Respondenterna har ingen uppfattning om hur många matchningar som blir bestående. Alla 

styrguppsmedlemmar har inte deltagit vid något matchningstillfälle och hänvisar därför till 

projektledaren för mer information vad gäller matchningarna. En del upplever att det blivit en 

förskjutning mot speeddate som inte helt motsvarar förväntningarna och planen för hur metoden 

Flyktingguide var tänkt att användas.  

”Metodtroheten till metoden har kanske avvikit från det eller att man har haft olika 

bild ifrån början. Så kan det också vara.” 

Matchningarna har enligt en respondent endast resulterat i en handfull par i alla kommunerna. Någon 

uttrycker problem med matchningar med föreningar och menar att den kanske inte har skett på det 

sättet som det varit meningen då föreningarna är mer ute efter att skaffa nya medlemmar än att prata 

med och introducera nyanlända i samhället. 

Flera uttrycker ett behov av snabbare matchningar efter att de lämnat in intresse av att delta. 

Väntetiden från det att kontaktkortet skickas in till att de hör något eller blir kallade till matchningsträff 

tar alldeles för lång tid för många, främst nyanlända. Detta kan göra att intresset hinner svalna och det 

kan skapa dåligt renommé för projektet. 

I de flesta kommunerna har det arrangerats återträffar för de som deltagit på någon matchningsträff. 

Dessa har fungerat som den enda uppföljningen av vad som hänt efter det första matchningstillfället. 

Återträffarna har dock inte passat alla och vissa tycker inte de haft behov av att delta även om de har 

en pågående flyktingguiderelation. Syftet med återträffarna är lite oklart och de har arrangerats på 

olika sätt vid olika tillfällen. Något som flera respondenter lyfter som ett problem med både 

matchningsträffar och återträffar är att hitta en mötestid som passar för de flesta att komma. 

Genom samverkan med ÖLIF har matchningar, framförallt med föreningslivet inom idrotten, 

genomförts inom ramen för deras arbete. Detta har lett till att ett tiotal idrottsföreningar med 

spridning i större delen av Sydnärkes kommuner fått information om projektet och att ca 230 

nyanlända har integrerats i föreningarnas verksamhet. Det rör sig om idrotter med stor variation, både 

individuella- och lagidrotter så som bågskytte, biljard, bowling, gymnastik och fotboll. Denna statistik 

faller utanför projektets matchningar. ÖLIF har också hjälpt till att sprida information om projektet och 

delat ut kontaktkort. Det är dock osäkert hur många inskickade kontaktkort det resulterat i då det inte 

går att veta vart de kommer ifrån.  

Koppling till andra projekt 

Kopplingen till och samröre med andra projekt har varit minimal och inte utvecklats enligt planen i 

ansökan. Initialt har det funnits en kontakt med projektet i Eskilstuna och i Dalarna men det har inte 

levt vidare av olika anledningar. Eskilstuna har medverkat vid en av projektets utbildningar och 

projektmedarbetare har deltagit på en nationell samling för Flyktingguide. I övrigt är det bara 

projektledningen som haft lite kontakt med projektledningen i Eskilstuna under projektets gång. 
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Barn- och jämställdhetsperspektiv 

I ansökan till Länsstyrelsen beskrivs hur projektet ska arbeta med ett barnperspektiv och ett 

jämställdhetsperspektiv i projektet. Detta har inte varit något som direkt diskuterats i styrgruppen men 

de flesta upplever ändå att båda perspektiven har beaktats inom projektet. Flera nämner bland annat 

att matchningsträffarna har anpassats efter behov så att de underlättat för kvinnor och barn att delta. 

T.ex. har leksaker anskaffats så att barnen lättare kan följa med på träffarna. Diskussioner har även 

förts kring hur de ska öka antalet nyanlända kvinnliga deltagare. 

”Visst har vi diskuterat frågor som rör kvinnor och barn i styrgruppen men inte hur 

projektet egentligen ska arbeta utifrån dom perspektiven för att ta tillvara på det, 

det kan jag inte se att det har varit jätte tydligt.” 

Tids- och aktivitetsplan 

Respondenterna anser att projektet i stort följt den planerade tidsplanen och att de allra flesta 

planerade aktiviteter har genomförts. Det var dock en förskjutning i början av projektet då det tog lång 

tid att få fram material vilket ledde till att matchningsaktiviteterna kom igång senare än beräknat. 

Planerade aktiviteter i samverkan med ABF har inte heller kunnat genomföras enligt plan. Skriftlig 

dokumentation kring de aktiviteter som skett inom projektet, t.ex. loggboken, har varit bristfällig vilket 

påverkat möjligheten att följa upp vissa saker inom projektet. Marknadsföringsstrategier har inte tagits 

fram och ett kalendarium saknas. Temakvällar kring mänskliga rättigheter, jämlikhet och jämställdhet 

har inte genomförts enligt vad som anges i ansökan. 

Långsiktighet och framtida behov 

Inom projektet har en målsättning varit att etablera projektet inom kommunernas befintliga strukturer 

detta är dock inte tydligt formulerat i ansökan. Det råder delade meningar om hur mycket projektet 

har arbetat för detta. I april 2016 höll styrgruppen ett möte angående implementering och det 

fortsatta samarbetet med politiker och tjänstemän från deltagande kommuner. En kalkyl 

presenterades för finansiering av projektet 2017, där kostnader fördelas mellan kommunerna utifrån 

invånarantal. Beslut om att budgetera medel för ett gemensamt Flyktingguidearbete i kommunerna 

även efter projektslut blev dock aldrig aktuellt då projektet beviljades medel från Länsstyrelsen även 

för 2017. 

Flera av respondenterna menar att de inte ser något behov av en gemensam projektledare i framtiden. 

De anser att arbetet med metoden Flyktingguide bör och kan rymmas inom den ordinarie 

verksamheten och att fokus under 2017 bör vara att jobba in det i kommunernas befintliga 

verksamheter så att det blir långsiktigt hållbart. 

”Däremot så tro jag att efterfrågan hos våra nyanlända alltid kommer finnas. Sen 

så tycker jag ju att det är ett uppdrag som hör till ordinarie verksamhet men på ett 

annat sätt kanske”.  

”Det har varit bekvämt och smidigt att lägga det här på en person och inte börja 

fundera på hur får jag in det här i min verksamhet som integrationshandläggare… 

kommer då idén om att söka mera projektmedel för att fortsätta då tappar man ju 

ännu mer incitamentet att implementera det här.” 

”Jag tror att det kan bli en bra fortsättning samtidigt är jag lite skeptisk eller orolig 

till att det fortsätter i projektform och inte integreras i befintlig verksamhet.” 

Intervjuerna visar på att utmaningen framåt är att engagera fler etablerade invånare till projektet som 

flyktingguider. Det är fler nyanlända än etablerade som anmäler intresse. Det finns även ett behov av 

Page 57 of 91



  

S i d a  19 | 36 

 

att utveckla metoden med att introducera nyanlända i befintliga organisationer, föreningar och 

nätverk inom civilsamhället.  

”Jag kanske inte vet om jag vill ha en språkvän men jag skulle hemskt gärna vilja 

börja på yoga. Att det kan bli en annan väg in.” 

Andra specifika behov som nämns inför framtiden är bättre förankring, formella beslut, förtydliganden 

kring arbetssättet och styrning och ledning. 

”Det behöver förankras tydligare. Att det fattas formella beslut i varje kommun om 

att de ska arbeta på det här sättet. Och det behöver förtydligas- vad är det här 

sättet vi jobbar på, exakt vad innebär projektet, vad är det vi ska göra och vem ska 

göra vad? Vem ansvarar för styrning och ledning?” 

Projektledaren upplever att det är mycket administration inom projektet och att det tar för mycket av 

tiden. Inför 2017 har olika lösningar diskuteras för att underlätta administrationen. Även behovet av 

mer resurser ute i kommunerna har diskuterats, t.ex. i form av lotsar som kan följa med de första 

gångerna och introducera i olika verksamheter och föreningar. Ibland kanske det t.ex. behövs någon 

med lite språkkunskap för att underlätta. I ansökan för 2017 söktes medel för dessa lokala resurser, 

(lotsar). 

”Man går inte till yogan bara för att någon har sagt att det är yoga idag. Utan man 

behöver någon som följer med dit och är med.”  

4.2 Enkäter till deltagare 
Nedan redovisas enkätsvaren som inkommit från deltagare. Enkätfrågorna redovisas i bifogade 

bilagor. Generellt har flyktingguiderna varit mer uttömmande i sina svar och besvarat fler öppna 

frågor vilket är helt naturligt utifrån språkkunskaperna. 

4.2.1 Enkäter till nyanlända  
Av de som besvarat enkäten bor ca 29 % i Laxå, 21 % i Hallsberg, 15 % i Askersund, och 7 % i vardera 

Kumla, Lekeberg eller annan kommun. Det är 14 % som inte besvarat frågan om hemkommun.  

 

Figur 2. Hur nyanlända fick vetskap om projektet Flyktingguide. 

De flesta har fått vetskap om projektet via SFI, 43 %, eller via en vän eller släkting, 29 %. Runt 14 % 

hade fått vetskap via projektledaren eller på en informationsträff. En femtedel hade sett informationen 
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på biblioteket och 7 % hade sett det på kommunens hemsida. Det var ingen som angav via tidning. 

Flera svarsalternativ var möjliga. 

Lite drygt hälften, 46 %, uppger att de träffat en flyktingguide ensam och en något mindre andel, 38 % 

uppger att de träffat en flyktingguide i grupp medan 15 % uppger att de träffats både ensamma och i 

grupp. 

Något fler än hälften, 58 %, uppger att det första mötet, dvs. matchningsträffen, var mycket bra. Runt 

17 % svarar bra och 8 % svarar mindre bra. Det är ingen som svarar dålig. På frågan vad som kunde 

gjort första matchningsträffen bättre gav enkäten inga tydliga svar. De flesta svarade generellt om 

deras träffar med en Flyktingguide, t.ex. att det gett språkträning och att de lärt känna kulturen bättre.  

 

Figur 3. Har nyanlända fått språkträning, ökad kulturförståelse och nya vänner genom projektet. 

En övervägande del, 73 %, vilket motsvarar åtta personer, av de nyanlända anser att de genom 

projektet fått träning i det svenska språket. Nio av de svarande, 82 %, anger att de fått ökad förståelse 

för svensk kultur. På frågan om de fått nya vänner är det lika många som svarar ja som nej, fem 

personer vardera. På frågan om projektet lett till ökad delaktighet i samhället svarar fem nyanlända ja, 

tre stycken nej och tre stycken vet inte. 

Vad gäller frågan om de fått kontakt med några nätverk/föreningar/organisationer är det övervägande 

negativa svar. Det är bara två som anser att de fått det medan det är sju stycken som svarar att de inte 

fått någon kontakt. 

Det som uppges ha varit bra med att träffa en flyktingguide/språkvän är framförallt språkträning. 

Därutöver nämns att träffa vänner, kunskap om svenska samhället och kulturutbyte som positivt. De 

problem som nämns är framförallt att det krävs mera tid för att träna det svenska språket än vad 

flyktingguide/språkvän kunnat erbjuda. De tycker de träffas för sällan och för kort tid. Några har slutat 

träffas på grund av flytt och någon uppger det som ett problem att de flesta flyktingguider/språkvänner 

varit äldre. 

Det är sju personer, 64 %, som tror att andra nyanlända skulle ha hjälp av en flyktingguide/språkvän. 

Under övrigt som de vill berätta återkommer önskemålet om att träffa svenskar oftare och mer. Några 

skriver att projektet är bra för integrationen, både för flyktingar och svenskar, och de hoppas att 

projektet kommer att fortsätta. 
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”Ja, jag vill säga att projektet är helt fantastisk så kommunen ska försätta vidare. 

Det kan hjälp båda flyktingar och svenska.” 

4.2.2 Enkäter till flyktingguider 
Av de flyktingguider som besvarat enkäten bor 29 % i Hallsberg, 25 % i Askersund, 20 % i Kumla och 4 

% i vardera Laxå och Lekeberg.  Det är 12 % som uppger att de bor i en annan kommun och 4 % som 

inte besvarat frågan. 

 

Figur 4. Hur flyktingguiderna fick vetskap om projektet. 

Cirka en femtedel, 21 %, uppger att de fått vetskap om projektet via projektledaren och lika många 

uppger på annat sätt t.ex. genom tjänsten eller en broschyr. Cirka 17 % hade sett informationen på 

biblioteket och 12 % uppger genom släkting eller vän. Runt 8 % vardera hade fått vetskap på en 

informationsträff, genom annons/tidning eller genom kommunens hemsida. Flera svarsalternativ var 

möjliga. Någon uppger att de var intresserade men fick leta länge innan de hittade någon information. 

Bland flyktingguiderna som besvarat enkäten är det flest, 38 %, som uppger att de träffat nyanlända 

både enskilt och i grupp. En tredjedel, 33 %, uppger att de träffat en nyanländ i grupp och 12 % uppger 

att de träffat en nyanländ enskilt. Det är 17 % som inte besvarat frågan. 

Vad gäller hur många gånger de träffats uppger tio stycken, 42 %, att de träffats 1-3 gånger och sex 

stycken, 25 %, uppger att de träffats fler än tio gånger. Övriga ligger däremellan. På frågan vart de 

brukar träffas svarar 12 % av guiderna hemma hos mig och 17 % på biblioteket. Ingen uppger att de 

träffats hemma hos den nyanlända eller på café. Flertalet, över hälften har kryssat i annat och angett 

en bred variation av platser och aktiviteter så som ute, ishallen, lekplatser, samlingslokaler och skolor. 

Här nämns även hos varandra, den nyanlända och café. De flesta uppger att träffarna varar mellan 1- 

2 timmar. Några uppger att det varierar från gång till gång. 
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Figur 5. Hur flyktingguiderna upplevde första matchningsträffen. 

Nära hälften av alla flyktingguider, 48 %, anger att de upplevt den första matchningsträffen som mindre 

bra. Endast 9 % anger mycket bra och 17 % bra. Det är flera som uppger att de upplevde träffen som 

ostrukturerad och att de saknade någon form av inledning.  

”Kändes en aning ostrukturerad. Men alla var snälla och tillmötesgående.” 

De efterfrågar mer information om hur träffen och det fortsatta projektet var tänkt att fungera. Flera 

beskriver även att det kändes konstigt att direkt sättas ihop i grupper med främmande personer och 

att det var svårt att få igång någon konversation. Någon nämner att det blev en för stor grupp med få 

svenskar medan en annan skriver att det inte kom någon nyanländ på deras träff. Några hade önskat 

lite mingel eller gemensam aktivitet innan de parades ihop vid borden. Ett annat förslag som nämns är 

att börja med någon form av lättsam gruppövning så att de ”måste” börja prata med varandra eller att 

man träffas i grupp några fler gånger innan man förväntas att träffas enskilt. Några beskriver att det är 

svårt att bli matchad utifrån intresse och att det är viktigt att personkemin fungerar medan andra hade 

önskat en tydligare matchning utifrån intressen. 

”Nu visste ingen någonting och det kändes rätt konstigt att bli placerad bredvid en 

person som det var svårt att kommunicera med och inte veta vad vi skulle göra. 

Kändes mer som det blev ett slags förhör.” 

Några av de förväntningar som nämns som språkguiderna haft inför projektet är att träffa nya vänner, 

vara behjälplig med språkträning, utbyte av erfarenheter, traditioner och kunskaper. Några menar att 

deras förväntningar inte infriats på grund av olika anledningar. Någon är besviken på sig själv då den 

inte prioriterat av avsätta tid för att träffas, någon annan har haft problem med att träffas på grund av 

att de nyanlända inte haft någon tid över. Flera nämner att de förväntat sig att träffa en eller ett par 

personer men att det istället blivit stora grupper vilket har varit svårt att få att fungera rent praktiskt 

då det kräver att någon styr upp träffarna och att man har en lokal att träffas i.  

”Jag trodde att jag skulle träffa någon/några som hade liknande intressen som mig 

och att vi därifrån skulle kunna göra roliga saker tillsammans. Nu blev det ett helt 

gäng med personer och familjer och det blev väldigt svårt att få allt att fungera rent 

praktiskt.” 

Någon annan hade hellre träffats i en mindre grupp några gånger för att underlätta en bra matchning 

istället för att träffas enskilt med en nyanländ. Någon hade förväntat sig mer vägledning i hur de skulle 
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kunna göra en insats i integrationsarbetet t.ex. genom tips och idéer kring aktiviteter och 

samtalsämnen, hur man övervinner kultur- och språkbarriärer etc. Några menar att de haft svårt att få 

kontakt och att de upplever det svårt att hitta gemensamma ämnen och intressen. Någon annan 

skriver att den inte förväntat sig något annat än att få nya vänner och det har den fått. 

I beskrivningarna över vad som varit bra vid de fortsatta träffarna så är det många som beskriver att 

de funnit nya vänner och att de har ett kul och bra umgänge tillsammans, att de gjort trevliga 

aktiviteter och utflykter och att barnen leker bra ihop. De som träffats i grupper beskriver fördelar som 

att de fått flera nya vänner och att de hjälps åt att översätta när språket inte räcker till. Någon beskriver 

att de lärt sig och upplevt mycket och fått många nya insikter. Några av de problem som beskrivs är 

språkrelaterade. Det kan vara svårt att kommunicera utan barnen som tolk och när de träffas i större 

grupper kan det lätt bli att de pratar det egna språket sinsemellan istället för att träna svenskan och 

att det blir könsgrupperingar. I Hallsberg beskrivs även problem med att inte ha någon lokal att träffas 

i då de är en större grupp. 

”Självklart enklare att tala flytande med varandra, eftersom de kan, istället för att 

försöka på knagglig svenska, men det är ändå ett minus, kan jag tycka. Annars har 

det mesta fungerat väl och varit positivt!” 

 

Figur 6. Hur nöjda är flyktingguiderna med det stöd och den hjälp de fått. 

På frågan om de är nöjda med det stöd och den hjälp de fått från projektet och projektledaren skriver 

de flesta att de inte fått något direkt stöd. Några saknar uppföljning, att någon ringer och frågar hur 

det går och puffar på lite. Några efterfrågar mer information och stöd kring hur det är tänkt att 

träffarna ska organiseras efter den första matchningsträffen och menar att det är svårt att få det att 

lösa sig per automatik.  

”Trots allt som är praktiskt svårt så är glädjen i det här gänget något som uppväger 

100 gånger. Jag älskar dessa familjer. De är otroliga.” 

Några uppger att de skulle önska mer utbildning och kunskap för att kunna agera som 

flyktingguide/språkvän. De vill veta mer om hur saker fungerar kring t.ex. asylprocessen, SFI, 

försäkringskassan och arbetsförmedlingen, regler kring anhöriga etc. 

”Skulle vara bra att veta vad de går igenom rent praktiskt. Man får många frågor 

om SFI, ersättningar, utbildningar, praktik osv. Men man vet inte vad som gäller.” 
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Nära 40 % av de svarande anser att de nyanlända fått ökade språkkunskaper genom projektet och de 

anser att informella samtal är betydelsefulla för inlärning av det svenska språket. 

”Vardagssamtal ger nog mer än "grammatik".” 

”De lär sig också uttryck på ett helt annat sätt och kan lära sig synonymer när man 

förklarar ett ord. Vi kan också ge dem en hint om ett ord är värdeladdat…” 

Cirka 48 % anser att projektet lett till ökad kulturförståelse.  

”Det är svårt att komma från ett korrupt land och förstå att det inte är en person 

som bestämmer på en myndighet i Sverige. Allt styrs av regler. Ingen är mutad eller 

har bestämmanderätt. Något som kan vara svårt att förstå.” 

”Främst att kulturskillnaden faktiskt inte är så stor.” 

Lite drygt 33 % anser att de fått ökade vänskapsrelationer medan ett par svarat nej. 

”Har många vänner för livet.” 

”Potential, men blev inte så.” 

På frågan om projektet lett till ökad delaktighet i samhället för de nyanlända svarar nära hälften att de 

inte vet och bara 19 % svarar ja. De har även svårt att svara på om projektet lett till introducering av 

nyanlända i befintliga föreningar, organisationer eller nätverk. 

”De har blivit medbjudna på t ex homepartyn, fått praktikplatser genom bekanta, 

träffat vår "svenska" vänkrets osv.” 

Flyktingguiderna som besvarat enkäten ger många exempel på hur projektet skulle kunna förbättras. 

Ett axplock av dessa presenteras i citat nedan. 

”Ge alla deltagarna möjlighet att vara delaktiga i valprocessen för att minimera 

missmatchning.” 

”Utbilda svenskarna först, den som vill. Då menar jag i hela processen från det man 

söker asyl till Sverige och blir placerad i Kumla, så man vet vad de kan ha gått 

igenom, och hur de skall ta sig fram från och med att de hamnat här, med SFI, 

praktik, arbete osv.” 

”Lägg inte så mycket fokus på fritidsintressen och familjekonstellation. Det bygger 

nog mer på personkemi. Kanske kunde man göra aktiviteter tillsammans som är 

friare som introduktion. Istället för att sitta vid ett bord med bordsplacering, ut och 

grilla pinnbröd vid Kumlasjön och låt människor röra sig fritt för att knyta de bästa 

kontakterna. Kanske kunde bli mindre stelt och svårpratat?” 

”Låt oss svenskar komma på studiebesök på SFI och presentera oss, om man vill. Då 

kanske det sitter ett gäng där och tänker att det där var ingen jag skulle vilja umgås 

med, men en och annan tänker att honom/henne gillar jag och skulle vilja testa att 

prata med. Vi får se hur undervisningen går till, hur böckerna ser ut, vad de gör på 

dagarna och de får en chans att prata med oss och hitta sin guide/vän som det 

klickar med.” 
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”Hitta en lokal där vi kan skapa aktiviteter. Det finns massor med idéer, men det 

vore bra att ha ett ställe att vara på för att skapa nya kontakter. Om vi kunde 

tillgodose deras önskemål om att laga mat, baka och sy tillsammans, skulle det 

säkert generera kontakter som sprider sig till andra sammanhang och man gör 

annat också tillsammans.” 

”Tydligare viljeyttring från ansvariga.” 

”Har inga direkta kunskaper i ämnet, men eftersom kommunen bjöd in oss till detta 

tycker jag man skall få någon stöttning under tiden. Vi startade i mars och ingen 

från kommunhåll verkar ha brytt sig...” 

”Tror också att det skulle vara bättre med aktiviteter som förde människor 

tillsammans utan att kallas för integrationsprojekt. Kanske någon kurs i ett 

intressant ämne, eller aktivitet som lockar både svenskar och invandrare.” 

”Det skulle vara bättre att man gjorde någon form av "kortare" och "mindre" 

aktiviteter som man kan anmäla sig till. T.ex. aktiviteter typ: halv åtta hos mig"… 

En sådan aktivitet kräver inte så långt engagemang och är under en begränsad 

period… Eller "bowlingkväll", eller "odla tillsammans"…” 

 

Figur 7. Skulle flyktingguiderna rekommendera en vän att bli flyktingguide/språkvän.  

Det är över 50 % av de svarande som skulle rekommendera en vän att bli flyktingguide/språkvän.  

”Jag skulle gärna vara med igen om upplägget tänks igenom och förbättras.” 

Någon beskriver dock att det kan vara problematiskt att få så många som 20 nya vänner och att det 

har varit jobbigt att ta del av nyanländas tragiska livsöden med ständiga dödsbesked från hemlandet. 

”Det är jobbigt att få reda på saker man tidigare bara såg som en artikel i 

tidningen.” 

”Jag har fått ett helt annat perspektiv på livet och vad som är viktigt.” 
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4.3 SWOT analys styrgruppen 
Vid den SWOT (strength, weakness, opportunities and threats)-analys som genomfördes processade 

styrgruppen gemensamt fram de styrkor, svagheter, möjligheter och hot som de såg inom projektet. 

De faktorer som SWOT-analysens resulterade i redovisas nedan. 

Styrkor 

I analysen är samverkan mellan alla kommunerna i Sydnärke den styrka som främst lyfts fram. 

Projektet har gett samordningsvinster och gemensamma resurser t.ex. i form av en heltidsfinansierad 

projektledartjänst och gemensamt informationsmaterial. Samverkan skapar även utrymme för 

erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande. Att det finns ett etablerat nätverk och att projektet har fått 

en bra lokal förankring. Projektet är känt i länet och har gett ringar på vattnet. Andra styrkor är 

kontakten med civilsamhället och ÖLIF:s koppling till föreningslivet. Att projektet använder en 

etablerad och beprövad metod samt att projektet utvärderas ses också som styrkor. 

Svagheter 

Den svaghet som framkommer tydligast är att projektet haft en otydlig styrning och ledning. Det har 

varit en otydlighet kring roller, ansvar och mandat och ett aktivt ägarskap har saknats. Det råder även 

brist på samsyn kring projektet, dess målsättning och implementering. Projektet har inte helt 

genomförts enligt projektansökan i alla delar. Det har funnits dubbla styrgrupper och deras syften, 

rollerna och mandat har varit otydliga. Olikheter inom de kommunala organisationerna och att 

projektet har varit olika prioriterat och förankrat i kommunerna. Det har varit en del 

marknadsföringssvårigheter och svårt att nå etablerade svenskar, mycket administration, få 

matchningstillfällen i kommunerna samt brist på eller otydlig samverkan med ÖLIF och även med ABF. 

Möjligheter 

De möjligheter som ses inom projektet gäller främst samverkan och framförallt samverkan med 

civilsamhället. Det finns ett starkt engagemang i integrationsfrågor och projektet har en stor 

utvecklingspotential både vad gäller deltagare och arbetsmetoden. Den extra resurs som 

projektmedlen ger ses som en bra möjlighet. Det finns även möjligheter vad gäller stöd, information 

och förankring. 

Hot 

Bristande förankring och delaktighet i kommunerna och att projektet inte ska kunna integreras i 

ordinarie verksamhet inom befintlig ram som var ursprungstanken med projektet. Detta tillsammans 

med hotet om minskade ekonomiska resurser gör att projektet ses som sårbart efter 2017. Inom 

personal- och arbetstidsfrågor ses splittring av projektledartjänsten, personalrotation, tid att lägga på 

projektet samt kompetensbrist som ett hot. Andra områden som nämns är politik och 

omvärldsfaktorer där minskat antal flyktingar och att frågan svalnar i media och politiskt samt risken 

att det blir ett övermättat område hos de frivilliga krafterna. Osäkerheten kring effekten för 

målgruppen då det inte finns någon effektutvärdering som ger evidens för metoden. 
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4.4 Måluppfyllelse utifrån ansökan 

4.4.1 Måluppfyllelse övergripande målsättning 
Projektet har arbetat för att implementera arbetsmetoden "Flyktingguide" i samverkan mellan de fem 

kommunerna i Sydnärke och civilsamhället och därigenom verkat för en ökad integration och 

delaktighet i samhället vilket varit projektets huvudsyfte. Ett annat syfte som uppnåtts är att de har 

tagit ett gemensamt grepp om integrationsfrågan. På sikt kan projektet leda till att kommunerna förblir 

attraktiva boendealternativ för de nyanlända och till jämlik hälsa genom ökad delaktighet i samhället 

samt att det förebygger känslan av utanförskap. Utvärderingen kan dock inte ge några svar på om 

dessa syften har uppnåtts då de är mätbara endast på längre sikt. 

Projektets främsta målsättning har varit att skapa förutsättningar för ömsesidiga och frivilliga möten 

mellan nyanlända i deltagande kommuner och redan väletablerade individer/familjer. Detta har gjorts 

på flera olika sätt, främst genom att samla de som lämnat in intresse via kontaktkort till gemensamma 

matchningsträffar och genom att sprida information på olika möten och sammankomster. Projektet 

har även arbetat med att introducera de nyanlända i kommunerna till befintliga 

nätverk/organisationer inom den ideella sektorn vilket har upplevts svårare. Projektet har i några fall 

lett till att nya föreningar och grupperingar skapats med både nyanlända och väletablerade deltagare. 

ÖLIF anser sig ha lyckats väl när det gäller integrering i befintliga idrottsföreningar. 

Nedan presenteras de övergripande målsättningar som angavs i ansökan för projekttiden 2015-2016 

samt de resultat som utvärderingen funnit:  

Tabell 2.  Projektets övergripande målsättningar samt resultat. 

Övergripande målsättningar Resultat 

Skapa förutsättningar för kontinuitet och 
långsiktighet genom att mobilisera resurser och 
etablera kontakter med civilsamhället och mellan 
kommunerna. 

En bra grund har lagts men det krävs mer arbete för att få det 

långsiktigt hållbart. Framförallt har en samverkan mellan 

kommunerna etablerats inom integrationsområdet som kan bli 

bestående. 

Erbjuda information om projektet till alla nyanlända 

inom etableringen och utslussningsverksamheten för 

ensamkommande. 

Detta har i stort uppfyllt, främst via information på SFI. 

Verka för god spridning av arbetsmetoden 
tillsammans med övriga lokala och nationella 
samverkansparter. 

Detta har delvis gjorts genom t.ex. medverkan vid Länsstyrelsens 

olika träffar och via ÖLIF men inte i den utsträckning som 

planerats med övriga samverkansparter. 

Skapa kännedom om arbetssättet flyktingguide samt 

implementera arbetssättet på ett varaktigt sätt i 

Sydnärke. 

Arbetet är påbörjat men kan inte anses implementerat på ett 

varaktigt sätt ännu. Kännedomen om projektets metod är 

bristfällig. 
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4.4.2 Måluppfyllelse mätbara delmål 
Nedan följer en redovisning av de uppföljningsbara delmål som angavs i ansökan för projekttiden 2015-

2016 samt de resultat som utvärderingen funnit: 

Tabell 3.  Projektets uppföljningsbara delmål samt resultat. 

Uppföljningsbara delmål Resultat 

Engagera minst tre föreningar/frivilligorganisationer 
från Sydnärke i projektet. 

Flera olika föreningar har varit delaktiga i projektet och en ny 

förening har bildats. Inom idrotten har ÖLIF engagerat ett tiotal 

föreningar. Projektledaren har varit flitigt anlitad av föreningar, 

församlingar och andra organisationer för att informera om 

projektet och det lokala integrationsarbetet. 

Rekrytera minst 60 individer/familjer som 

flyktingguider. 

Totalt har 76 flyktingguider lämnat in kontaktkort (oktober 

2016). 

Rekrytera minst 60 nyanlända individer som vill ha 

kontakt med en flyktingguide. 

Totalt har 200 nyanlända lämnat in kontaktkort (oktober 2016). 

Matcha minst 50 nyanlända med flyktingguider. 
 

120 personer har deltagit på matchningsträffar varav 68 

nyanlända och 52 flyktingguider (oktober 2016). 

Genomföra en utbildning i kulturkompetens för 
förtroendevalda samt tjänstemän i Sydnärke 
 

En utbildning genomfördes tillsammans med ÖLIF i Hallsberg 

den 26 januari 2016. Utbildningen genomfördes vid två tillfällen, 

en dagtid och en kvällstid för att täcka in alla målgrupper. Totalt 

deltog 131 personer med representanter från föreningslivet, 

näringslivet, församlingar, arbetsförmedlingen, vårdcentraler 

samt politiker och tjänstemän inom kommunens verksamheter. 

Den 8 november 2016 hölls en konferens i Laxå på temat 

Integration och kulturkompetens där både förtroendevalda, 

tjänstemän och föreningslivet/civilsamhället var inbjudna. Totalt 

deltog 64 personer på konferensen. 

Genomföra en utbildning i kulturkompetens för 
föreningsliv/civilsamhälle 

Se ovan. ÖLIF har även genomfört mindre utbildningsinsatser 

kontinuerligt inom projektet. 

Genomföra fem utbildningar för Flyktingguider och 
nyanlända. 
 

Utöver två större arrangemang, en utbildning och en konferens 

kring integration och kulturkompetens, enligt ovan, så har inte 

några specifika utbildningar genomförts för deltagare i 

projektet. Däremot har alla deltagare bjudits in till återträffar 

med varierande innehåll. 
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Fördelningen av deltagare per kommun 

Nedan presenteras fördelningen per kommun vad gäller antal och kön för de nyanlända och 

flyktingguider som lämnat in kontaktkort innan oktober 2016. 

 

Figur 8. Antal nyanlända och flyktingguider per kommun.  

Totalt har 276 personer lämnat in en intresseanmälan om att delta i projektet genom att fylla i ett 

kontaktkort. Figuren över antalet intresseanmälningar visar tydligt att det är en överrepresentation av 

nyanlända gentemot antalet som vill bli flyktingguider. Detta gäller för samtliga kommuner. Antalet 

inlämnade kontaktkort bör sättas i relation till kommunens storlek och antalet mottagna flyktingar 

som finns inom etableringen. 

 

Figur 9. Antal nyanlända och flyktingguider per kommun och kön. 

Könsfördelningen visar att det är övervägande nyanlända män som lämnat in kontaktkort medan det 

är övervägande kvinnor som anmäler sig som flyktingguider bland de etablerade svenskarna. 

Fördelningen är cirka 60 % nyanlända män och 40 % nyanlända kvinnor i varje kommun. Antalet 

kvinnor bland guiderna ligger på mellan 63 % och 83 %. Det är även en ganska stor andel bland de 

nyanlända där könet är okänt.  
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5 Sammanfattande resultat 
Nedan sammanfattas utvärderingens resultat genom att utvärderingsfrågorna besvaras. 

5.1 Hur har samverkan fungerat inom projektet? 
Samverkan mellan deltagande kommuner har överlag fungerat mycket bra. Alla sätter ett stort värde 

i att det varit ett samverkansprojekt och alla parter vittnar om vikten av ett gemensamt forum för 

erfarenhetsutbyten inom integrationsområdet. Kommunernas representanter ser många fördelar med 

att regelbundet träffas för att kunna diskutera gemensamma frågor, utmaningar och strategier inom 

sitt arbetsområde. Det ger möjlighet till ett positivt erfarenhetsutbyte där alla får möjlighet att dela 

med sig och lära av varandra. Samverkan med externa samverkansparter har däremot fungerat mindre 

bra. ÖLIF har varit den främsta externa samverkansparten som på olika sätt tillfört projektet mervärde. 

Samverkan har inte varit helt oproblematisk men alla ser fördelar och utvecklingspotential vad gäller 

samverkan med ÖLIF framåt i projektet. Samverkan med ABF har inte alls blivit som planerat, främst 

på grund av olika bidragsregler. Samverkan med civilsamhället ses som mycket positivt i sig även om 

det ibland stöter på olika problem. 

5.2 Hur har styrning och ledning av projektet fungerat? 
Upplevelsen av projektets styrning och ledning är generellt att den varit väldigt otydlig och i viss mån 

obefintlig när det gäller styrgruppens styrning. Ansvar och roller har inte varit tydligt definierat, varken 

på person- eller gruppnivå. Att det funnits två styrgrupper med otydliga roller och mandat har försvårat 

styrning och ledning. 

5.3 Hur ser förankringen av projektet ut på lokal nivå/i kommunerna? 
Förankringen på lokal nivå har skiftat mellan kommunerna både inom förvaltningarna och politiskt. I 

vissa fall har det brustit i vetskapen om projektet och i andra fall har det brustit i det egna ansvaret att 

förvalta och stötta projektet. I Laxå, som varit projektägande kommun där även projektledaren har 

haft sin placering, verkar förankringsarbetet ha fungerat bäst. Flera av de som arbetat inom projektet 

i de övriga kommunerna upplever att projektet borde ha varit bättre förankrat inom hela den 

kommunala verksamheten och även i civilsamhället. Ett problem har varit den höga 

arbetsbelastningen inom integrationsenheterna under de sista åren. Ett annat är brist på samverkan 

och spridning mellan de olika förvaltningsenheterna inom kommunerna. 

5.4 I vilken grad har målen utifrån ansökan och projektbeskrivning uppfyllts? 
Projektet har i stort uppfyllt målsättningen och syftet med projektet utifrån hur det är beskrivet i 

projektansökan. Förutsättningar har skapat för ömsesidiga och frivilliga möten mellan nyanlända i 

deltagande kommuner och redan väletablerade individer/familjer. Detta har främst gjorts genom att 

samla de som lämnat in intresse via kontaktkort till gemensamma matchningsträffar. Projektet har 

även arbetat med att introducera de nyanlända i kommunerna till befintliga nätverk/organisationer 

inom den ideella sektorn. Detta har upplevts något svårare. Projektet har i några fall lett till att nya 

föreningar och grupperingar skapats med både nyanlända och väletablerade deltagare. ÖLIF har 

lyckats väl när det gäller integrering i befintliga idrottsföreningar. De uppföljningsbara kvantitativa 

delmål som anges i ansökan vad gäller antal deltagare och aktiviteter har i stort uppnåtts väl. 

5.5 Hur ser möjligheterna för projektets långsiktiga implementering ut? 
Det finns en stark tro på projektet som metod och en vilja att arbeta för en långsiktig etablering av 

metoden inom befintlig verksamhet. Idag är arbetsmetoden inte implementerad på ett varaktigt sätt i 

Sydnärkes befintliga verksamheter, varken inom kommunerna eller i civilsamhället. En otydlighet kring 

projektets styrning och ledning men även kring målsättning och arbetsmetoder tillsammans med en 

hög arbetsbelastning inom kommunernas integrationsarbete har försvårat etableringen av projektet. 
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Då ytterligare medel har beviljats för 2017 finns goda förutsättningar att på sikt etablera metoden 

permanent inom de befintliga kommunala verksamheterna. Då krävs att projektet tar till vara på gjorda 

erfarenheter och utvecklar arbetsmetoderna samt att projektets ges en tydligare ledning och styrning.  

5.6 Vilken betydelse har verksamheten för deltagarna i projektet?   
För de deltagare som träffats regelbundet har de flesta deltagarna en positiv syn på projektet och anser 

att det lett till ökade språkkunskaper, ökat kulturutbyte och nya vänner. De ser många fördelar med 

projektet både för nyanlända och etablerade. Flera önskar dock träffa sina flyktingguider oftare och 

längre för att kunna träna det svenska språket mer. Det är svårare att mäta den långsiktiga betydelsen 

och huruvida projektet lett till ökad integration i samhället. Det är även svårt att säga vad 

introduktionen till befintliga föreningar/organisationer och nätverk kommer att leda till och hur 

bestående de olika mötesplatserna kommer att vara. Alla har dock inte lyckats etablera några 

bestående kontakter efter den första matchningsträffen. För att nå flera deltagare och framförallt 

etablerade invånare behöver arbetsmetoden förfinas och utvecklas. 
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6 Diskussion 
Alla parter är överens om att de tror på metoden och dess målsättningar vilket är mycket positivt och 

ger projektet goda utvecklingsmöjligheter. Utvärderingen visar även likt tidigare genomförda 

utvärderingar av metoden Flyktingguide/Språkvän att det finns flera tecken på att metoden kan ge god 

effekt för målgruppen (Olsson & Renhuvud, 2016; Aytar, 2016; Länsstyrelserna, 2015). Därmed finns 

ett starkt incitament för att fortsätta arbetet. Dock behöver arbetsmetoden utvecklas och förfinas för 

att projektet ska kunna implementeras hållbart och med bästa effekt. Utvärderingen har identifierat 

flera områden där det finns utvecklingspotential. 

Upplevelsen är att det finns ett stort intresse för Flyktingguide/Språkvän och att alla som kommit i 

kontakt med projektet är positivt inställda till metoden. Initialt har det varit en stor efterfrågan och 

intresse bland deltagare. Framförallt har det varit enkelt att hitta nyanlända deltagare men något 

svårare att nå etablerade invånare som kan fungera som flyktingguider. För detta krävs att en 

marknadsföringsstrategi tas fram med fokus på att nå fler etablerade. Marknadsföringskanaler och 

målgrupper behöver diskuteras och ses över. 

Kommunen behöver känna ett större ägandeskap av projektet för att det ska bli hållbart och 

långsiktigt. Det är av vikt att kommunen prioriterar delaktighet när det sker aktiviteter inom projektet 

i den egna kommunen så som matchningsträffar, informationsträffar med föreningslivet etc. De 

kommunala representanterna i styrgruppen har det yttersta ansvaret för att informationen om 

projektet sprids inom den egna kommunala organisationen och att öppna dörrar samt underlätta för 

samverkan inom olika delar av kommunens verksamheter. 

Vad gäller de problem som framkommit inom styrning och ledning är det kanske inte mandatet inom 

styrgruppen, dvs. att alla inte haft samma mandat, som brustit utan mer själva styrningen och 

uppföljningen av projektet. För det fortsatta arbetet är det viktigt att vara medveten om allas 

arbetsbelastning och inte förutsätta att alla kan lägga mer tid i projektet under 2017 utan istället satsa 

på en tydligare styrning och ledning samt hjälpa och stötta projektledaren i prioriteringar. För detta är 

det även av vikt att utveckla kommunikationen inom styrgruppen. Det behöver inte nödvändigtvis 

innebära mera arbete. Det finns även ett behov av att utveckla den systematiska dokumentationen av 

projektet för att bättre kunna följa upp och kontinuerligt utvärdera projektet för att på bästa sätt 

utveckla det i rätt riktning både utifrån aktuella och långsiktiga behov. 

Det är centralt att säkerställa att alla i styrgruppen har en samsyn vad gäller det fortsatta projektets 

målsättning och arbetsmetoden. Centrala begrepp och definitioner så som matchningar, samverkan 

med civilsamhället, deltagare etc. behöver diskuteras inom styrgruppen. En tidigare utvärdering gjord 

på projektet i Eskilstuna lyfter behovet av en översyn av de olika benämningar som används så som 

flyktingguide, språkvän, etablerad svensk etc. vilket även är relevant för projektet i Sydnärke (Aytar, 

2016). Alla medverkande parters kompetenser och resurser behöver tydliggöras så att dessa kan 

utnyttjas på ett mer effektivt och professionellt sätt. Det finns kompetenser och resurser inom både 

ÖLIF och Sydnärke folkhälsoteam som vid olika aktiviteter och arrangemang kan användas för att höja 

nivån och därigenom effekten på projektet. 

Det är av vikt att projektet utvecklar formerna för matchningar och gör dem mer flexibla för att passa 

flera personer då behoven och önskemålen hos deltagarna kan variera. Likt tidigare genomförda 

utvärderingar uttrycker vissa deltagare en önskan om att träffa flera personer samtidigt medan andra 

uttrycker det motsatta behovet (Olson & Renhuvud, 2016). Vissa menar att matchningarna ska ske 

utifrån intressen medan andra anser att det är oväsentligt då det är personkemin som är avgörande 

för en lyckad matchning. Det råder generellt en ganska dålig kunskap om matchningarna, hur de gått 

till och vad de lett till. Detta är en central del av projektet och borde därför följas upp bättre av 
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styrgruppen. Metoder för att följa upp matchningarna och vad de lett till är väsentligt för att kunna 

mäta projektets effekt för målgruppen. Det räcker inte att bara räkna antalet intresseanmälningar. En 

metod kan vara att följa upp deltagarna via webbenkäter eller personliga kontakter. Syftet med 

nuvarande återträffar behöver diskuteras. Styrgruppen behöver också diskutera vad som menas med 

matchningar; Är det endast på individnivå eller innefattar det även matchningar på förenings-

/organisationsnivå? 

Metoden för att samverka med civilsamhället och redan befintliga nätverk och organisationer inom 

den ideella sektorn behöver diskuteras och planeras inom styrgruppen. Här är återigen den 

kommunala medverkan viktig då det är de som har den lokala kännedomen och ingångarna. Att 

vidareutveckla samverkan med externa parter som är väletablerade inom civilsamhället kan vara en 

framgångsnyckel för att introducera nyanlända i föreningslivet och etablera bestående mötesplatser. 

Det är inte säkert att det är extra medel eller en avlönad projektledare som behövs för att 

implementera projektet långsiktigt. Likt Länsstyrelsen skriver i sin utvärdering så behöver inte ökade 

kostnader alltid innebära ökad måluppfyllelse (Länsstyrelsens utvärdering Flyktingguider och 

familjekontakter). För att etablera projektet permanent inom befintliga organisationer krävs det 

snarare att metoden integreras i det vardagliga arbetet och blir en naturlig del inom kommunernas 

verksamheter. Fokus för arbetet 2017 bör därför vara att arbeta för en stark förankring av metoden 

inom de kommunala verksamheterna och i civilsamhället samt utveckla formerna för matchningarna 

och marknadsföringen av projektet. 
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7 Rekommendationer 
Nedan följer konkreta rekommendationer för det fortsatta arbetet med Flyktingguide i Sydnärke. 

Sammanfattningsvis handlar det om att utveckla formerna för styrning och ledning av projektet, att 

arbeta för en stark förankring av metoden inom de kommunala verksamheterna och i civilsamhället 

samt utveckla formerna för matchning och för marknadsföring av projektet. Rekommendationerna kan 

förhoppningsvis vara värdefulla även för liknande projekt i andra kommuner. 

Kommunal förankring 

 Projekt bör förankras genom politiskt beslut i deltagande kommuner. 

 Säkerställ information om projektet till övriga förvaltningar och öka samverkan med relevanta 

parter inom den kommunala organisationen, ex. Kultur- och fritid. 

 Tätare kontakt mellan kommunrepresentant och projektledare. Gör upp kalendarium för 

återkommande möten dem emellan samt för inplanerade aktiviteter. 

 Formalisera nätverket för erfarenhetsutbyte mellan Sydnärkes kommuner inom 

integrationsområdet oberoende av projektet Flyktingguides framtid. 

Styrning och ledning 

 Styrgruppen bör bestå av kommunala representanter med mandat att ta beslut i frågor som 

rör projektet. 

 Styrgruppens uppdrag är styrning, ledning och uppföljning av projektet. 

  Styrgruppsmöten bör följa en tydlig agenda med frågor för diskussion och beslut. 

 För det mer verksamhetsnära arbetet bör det finnas en arbetsgrupp alternativt nätverksgrupp 

med representanter från deltagande kommuner och samverkansparter, gärna med 

representanter från målgruppen. 

 Tydlig mötesstruktur i arbetsgruppen med återkommande uppföljning samt planering för 

kommande aktiviteter.  

 Tydliggör alla medverkande parters kompetenser och resurser så att dessa kan utnyttjas på ett 

effektivt och professionellt sätt. 

 Styrgruppen behöver säkerställa att de har samma syn på projektets syfte och mål, var fokus 

ska ligga och vilka aktiviteter som är prioriterade. 

 Säkerställ samsyn i styrgruppen kring centrala begrepp och definitioner. 

Matchningar 

 Tydligare struktur på matchningsträffarna. Klarare information om syftet med projektet, vad 

som förväntas av deltagarna, vad som händer efter första träffen samt vilken roll kommunen 

och projektet kan ha fortsättningsvis. Dokumentera alla matchningar och kontaktuppgifter 

innan matchningsträffen är slut. 

 Utveckla lättsammare former att träffas med ex. gruppaktiviteter för att underlätta 

kontaktskapande vid första matchningsträffen. 

 Snabbare matchningar för att förkorta väntetiderna. 

 Arbeta både med enskilda matchningar och matchningar i grupp. 

 Hitta ett system för att följa upp matchningarna för att kunna mäta effekterna. Ett alternativ 

kan vara att arbeta med webbenkäter. 

 Definiera syftet med återträffar för att utveckla dessa på bästa sätt.  

 Ta fram en marknadsföringsstrategi med fokus på att nå etablerade.  

 Presentera återkommande inkomna kontaktkort i respektive kommun till kommunal 

representant i arbetsgruppen alternativt styrgruppen. 
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Samverkan med civilsamhället 

 Tydliggöra samverkan med ÖLIF. Definiera resurser, roller och kompetenser så att projektet 

får ut så mycket som möjligt av samverkan. 

 Kommunal medverkan med lokal kännedom är centralt för en lyckad och hållbar samverkan 

med civilsamhället. 

  

Page 74 of 91



  

S i d a  36 | 36 

 

8 Referenser 
Aytar, Osman. (2016). Interkulturella möten för integration i praktiken: Utvärdering av verksamheten 

flyktingguide/språkvän i Eskilstuna kommun och kommunens regionala/nationella samordningsroll. 

Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd. 

Länsstyrelserna. (2015). Flyktingguider och familjekontakter. En utvärdering av § 37a-projekt. 

Meddelande nr 2015:14. 

Olsson, Sara. & Renhuvud, Carina. (2016). Flyktingguide: En väg till integration? Brukarutvärdering av 

projektet Flyktingguide i Falun. Examensarbete, Akademin för Hälsa och samhälle, Högskolan 

Dalarna.  

Regeringskansliet. (2015). Mål för nyanländas etablering. Hämtad 170110 från 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/nyanlandas-etablering/mal-for-

nyanlandas-etablering/. 

Svensk författningssamling. Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa 

utlänningar. Arbetsdepartementet. Hämtat 170110 från http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20101122-om-statlig-ersattning-for_sfs-

2010-1122.  

Eskilstuna kommun. (2016). Bakgrund/historik. Hämtat Hämtad 160920 från 

http://sprakvan.se/bakgrund-historik/.  

Eskilstuna kommun. (2016a). Vad är flyktingguide/språkvän? Hämtad 160920 från 

http://sprakvan.se/vad-ar-flyktingguidesprakvan/. 

Page 75 of 91

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-300&pid=diva2%3A947120&c=1&searchType=SIMPLE&language=sv&query=Flyktingguide&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-300&pid=diva2%3A947120&c=1&searchType=SIMPLE&language=sv&query=Flyktingguide&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/nyanlandas-etablering/mal-for-nyanlandas-etablering/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/nyanlandas-etablering/mal-for-nyanlandas-etablering/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20101122-om-statlig-ersattning-for_sfs-2010-1122
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20101122-om-statlig-ersattning-for_sfs-2010-1122
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20101122-om-statlig-ersattning-for_sfs-2010-1122
http://sprakvan.se/bakgrund-historik/
http://sprakvan.se/vad-ar-flyktingguidesprakvan/


Enkät nyanlända 161101

Id 1510996 sida 1

Några frågor om Flyktingguide & Språkvän i Sydnärke(Questions about
Guide and Language friend in Sydnärke) Du har deltagit i projektet
Flyktingguide & Språkvän och därför vill vi ställa några frågor till dig.
Dina svar är värdefulla för att kunna utveckla projektet och bidra till en
bra etablering för nyanlända i Sverige.(You have participated in the
project Flyktingguide & Språkvän and therefore we want to ask you some
questions. Your answers are valuable for the development of the project
and contribute to a good establishment for new arrivals in Sweden.) Det tar
5-10 minuter att svara på de 10 frågorna. (It takes 5-10 minutes to answer
the 10 questions.) Kryssa för ett eller flera alternativ utifrån vad som passar
dig bäst. (Please tick one or more options, based on what suits you best.)
Tryck på nästa för att besvara frågorna. (Press "Nästa" to answer the
question.

I vilken kommun bor du? (In which municipality do you live?)
☐ Askersund
☐ Hallsberg
☐ Kumla
☐ Laxå
☐ Lekeberg
☐ Annan (Other)

Hur fick du veta om Flyktingguide & Språkvän? (How did you find out about
Flyktingguide & Språkvän?)
☐ Projektledaren Maud Pettersson  (The project manager Maud Pettersson)
☐ Informationsträff eller ett möte  (At a meeting)
☐ SFI
☐ Biblioteket  (Library)
☐ Vän/kompis/släkting  (Friend/relative)
☐ Kommunens hemsida  (The municipality's home page)
☐ Tidning  (News paper)
☐ Övrigt (Other): ______________________________________________
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Id 1510996 sida 2

Har du träffat en flyktingguide ensam eller i grupp? (Have you met a guide
alone or in group?)
☐ Ensam  (Alone)
☐ Grupp  (Group)
☐ Både ensam och i grupp  (Both alone and in group)

Hur var första mötet (matchningsträffen)? (How was the first meeting (for
matching with a guide)?

Mycket
bra (Very

good)

Bra (Good) Mindre
bra (Less

good)

Dålig (Bad) Vet ej
(Don

´t know)
Det var (It was): ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Vad hade gjort mötet bättre? (What had made the meeting better?)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Har du genom Flyktingguide & Språkvän: (Have you by Flyktingguide &
Språkvän:)

a. Fått träning i svenska språket? (Received training in the Swedish
language?)
☐ Ja (Yes)
☐ Nej (No)
☐ Vet ej (Don´t know)
☐ Beskriv gärna hur

(Please describe how):
______________________________________________
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Id 1510996 sida 3

b. Fått ökad förståelse för svensk kultur? (Gained greater understanding of
the Swedish culture?)
☐ Ja (Yes)
☐ Nej (No)
☐ Vet ej (Don´t know)
☐ Beskriv gärna hur

(Please describe how):
______________________________________________

c. Fått nya vänner? (Made new friends?)
☐ Ja (Yes)
☐ Nej (No)
☐ Vet ej (Don´t know)
☐ Beskriv gärna hur

(Please describe how):
______________________________________________

d. Blivit mer delaktig i samhället? (Become more involved in the
community?)
☐ Ja (Yes)
☐ Nej (No)
☐ Vet ej (Don´t know)
☐ Beskriv gärna hur

(Please describe how):
______________________________________________

e. Fått kontakt med några nätverk/föreningar/organisationer? (Made
contact with some associations/organizations/networks?)
☐ Ja (Yes)
☐ Nej (No)
☐ Vet ej (Don´t know)
☐ Beskriv gärna hur

(Please describe how):
______________________________________________

Vad har varit bra med att träffa en flyktingguide/språkvän? (What has been
good with meeting a flyktingguide/språkvän?)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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Id 1510996 sida 4

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Beskriv några problem med att träffa din flyktingguide/språkvän? (Describe
any trouble with meeting your flyktingguide/språkvän?)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Tror du att andra nyanlända skulle ha hjälp av en flyktingguide/språkvän?
(Do you believe that other new arrivals would have the help of a
flyktingguide/språkvän?)
☐ Ja (Yes)
☐ Nej (No)
☐ Kanske (Maybe)

Är det något mer du vill berätta om projektet Flyktingguide & Språkvän?
(Is there anything else you want to tell us about the project Flyktingguide &
Språkvän)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Klicka på "Skicka" för att skicka in dina svar (Press ("Skicka") to submit
your answer)
Vänliga hälsningar/Kind regards Sydnärke folkhälsoteam/Sydnärke public health team
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Id 1508120 sida 1

Några frågor om Flyktinggudie & Språkvän i Sydnärke Du har deltagit i
projektet Flyktingguide & Språkvän och därför vill vi ställa några frågor till
dig. Dina svar är värdefulla för att kunna utveckla projektet och bidra till en
bra etablering för nyanlända i Sverige.Det tar 7-12 minuter att svara på de
18 frågorna. Kryssa för det alternativ som passar dig bäst. Tryck på nästa
för att besvara frågorna.

Bakgrundsinformation

I vilken kommun bor du?
☐ Askersund
☐ Hallsberg
☐ Kumla
☐ Laxå
☐ Lekeberg
☐ Annan, ange vilken: ______________________________________________

Hur fick du veta om projektet Flyktingguide & Språkvän?
☐ Genom projektledaren Maud Pettersson
☐ På en informationsträff eller ett möte
☐ På biblioteket
☐ Genom en vän/släkting
☐ Genom kommunens hemsida
☐ Genom annons eller tidning
☐ Annat, ange hur: ______________________________________________

Har du träffat en nyanländ enskilt eller ingått i en grupp?
☐ Enskilt
☐ Grupp
☐ Både enskilt och i grupp

Hur många träffar har ni haft hittills?
☐ 1-3
☐ 4-6
☐ 7-10
☐ Fler än 10

Var brukar ni oftast träffas?
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Id 1508120 sida 2

☐ Hemma hos mig
☐ Hemma hos den nyanlända
☐ På café
☐ Biblioteket
☐ Annat, ange var: ______________________________________________

Hur lång tid brukar träffarna oftast vara?
☐ Under 1 timme
☐ 1-2 timmar
☐ 2-3 timmar
☐ Längre än 3 timmar
☐ Varierar från gång till gång

Tankar kring projektet

Hur var första matchningsträffen?
Mycket bra Bra Mindre bra Dålig Vet ej

Den var: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kommentar:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Hade något kunna gjorts annorlunda för att göra matchningsträffen bättre?
(T.ex. vad gäller lokalen, tiden för träffen, informationen på och inför träffen
etc.)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

Vilka förväntningar hade du inför projektet? Beskriv gärna om de uppfyllts
eller ej.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Vad har varit bra med dessa träffar? Beskriv gärna några saker som
fungerat bra enligt din uppfattning.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Vad har varit mindre bra med dessa träffar? Beskriv gärna några saker
som inte fungerat bra enligt din uppfattning.

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Stöd och kunskap

Hur nöjd är du med det stöd och den hjälp som ni fått från projektet och
projektledaren?

Mycket
missnöjd

Missnöjd Varken
eller

Nöjd Mycket
nöjd

Vet ej

Jag känner mig: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kommentar:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Skulle du önska mer utbildning och kunskap för att kunna agera som
flyktingguide/språkvän?
☐ Ja
☐ Nej
☐ Vet ej
☐ Ange gärna inom vilket

område och hur:
______________________________________________

Målsättningar med Flyktingguide & Språkvän

Tycker du att Flyktingguide & Språkvän har gett: (Beskriv gärna hur)
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a. Ökade språkkunskaper för nyanlända?
☐ Ja
☐ Nej
☐ Vet ej
☐ Beskriv gärna hur: ______________________________________________

b. Ökad kulturförståelse?
☐ Ja
☐ Nej
☐ Vet ej
☐ Beskriv gärna hur: ______________________________________________

c. Ökade vänskapsrelationer?
☐ Ja
☐ Nej
☐ Vet ej
☐ Beskriv gärna hur: ______________________________________________

d. Ökad delaktighet i samhället för nyanlända?
☐ Ja
☐ Nej
☐ Vet ej
☐ Beskriv gärna hur: ______________________________________________

e. Introducering av nyanlända i befintliga föreningar/organisationer/
nätverk?
☐ Ja
☐ Nej
☐ Vet ej
☐ Beskriv gärna hur: ______________________________________________

Övrigt

Vad skulle kunna förbättras inom projektet Flyktingguide & Språkvän?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Skulle du rekommendera en vän att bli flyktingguide/språkvän?
☐ Ja
☐ Nej
☐ Kanske

Är det något mer du vill berätta om projektet Flyktingguide & Språkvän?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Klicka på "Skicka" för att skicka in dina svar
Vänliga hälsningar Sydnärke folkhälsoteam
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Folkhälsoutskottet 2016-04-27

Sekreterare .................................................
Anna Nilsson

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Wendla Thorstensson  § 1-9 
Håkan Söderman § 10-11

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Kjell Edlund

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Folkhälsoutskottet
Sammanträdesdatum 2016-04-27
Datum för anslags 
uppsättande

2016-05-03 Datum för anslags 
nedtagande

2016-05-25

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset i Fjugesta

.................................................Underskrift

Anna Nilsson

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Lillsjön, kommunhuset kl. 08:00-10:00

Beslutande ledamöter Wendla Thorstensson (C) (ordförande), Håkan Söderman (M) (vice 
ordförande), Kjell Edlund (S), Michael Larsson (S)

Övriga närvarande Bea Scherp (Folkhälsostrateg)
Henrik Hult (C) (Ordförande vård- och omsorgsnämnden)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Henrik Westerling (Sf Förvaltningschef vård- och omsorg)
Maria Bäcklin (Förvaltningschef kultur- och bildning)

Utses att justera Kjell Edlund

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Fjugesta ,  2016-05-02ate   00:00

Protokollet omfattar §8
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MÖTESPROTOKOLL

Blad 2
Mötesdatum

Folkhälsoutskottet 2016-04-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§8

Lokal handlingsplan för folkhälsa 2017 (KS 16-221)

Sammanfattning
Enligt gällande folkhälsoavtal med Region Örebro län ansvarar varje kommun för att ta fram en lokal 
handlingsplan för prioritering av folkhälsoinsatser. Den senast framtagna folkhälsoplanen för 
Lekebergs kommun avser åren 2014-2015. För att integrera folkhälsoarbetet i ordinarie styrning och 
ledning bör framtagandet av en ny plan utgå från kommunens mål.

Förslag till beslut
Folkhälsoutskottet uppdrar till kommundirektören att ta fram en lokala handlingsplan för folkhälsa för 
år 2017. Förslaget till handlingsplan ska presenteras för folkhälsoutskottet i september 2016.

Beslut
Folkhälsoutskottet uppdrar till kommundirektören att ta fram en lokala handlingsplan för folkhälsa för 
år 2017. Förslaget till handlingsplan ska presenteras för folkhälsoutskottet i september 2016.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Lokal handlingsplan för folkhälsa 2017
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Folkhälsoutskottet 2016-09-28

Sekreterare .................................................
Anna Nilsson

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Wendla Thorstensson

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Kjell Edlund

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Folkhälsoutskottet
Sammanträdesdatum 2016-09-28
Datum för anslags 
uppsättande

2016-09-30 Datum för anslags 
nedtagande

2016-10-22

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset i Fjugesta

.................................................Underskrift

Anna Nilsson

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Multen, Kommunhuset kl. 08:00-10:00

Beslutande ledamöter Wendla Thorstensson (C) (ordförande), Håkan Söderman (M) (vice 
ordförande), Kjell Edlund (S), Michael Larsson (S)

Övriga närvarande Bea Scherp (Folkhälsostrateg)
Henrik Hult (C) (Närvaro- och yttranderätt enligt FHU §2/2016)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Utses att justera Kjell Edlund

Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2016-09-29ate   00:00

Protokollet omfattar §16
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MÖTESPROTOKOLL

Blad 2
Mötesdatum

Folkhälsoutskottet 2016-09-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§16

Återrapportering lokal handlingsplan för folkhälsa 2017 (KS 16-221)

Sammanfattning
Enligt gällande folkhälsoavtal med Region Örebro län ansvarar varje kommun för att ta fram en lokal 
handlingsplan för prioritering av folkhälsoinsatser. Den senast framtagna folkhälsoplanen för 
Lekebergs kommun avser åren 2014-2015. För att integrera folkhälsoarbetet i ordinarie styrning och 
ledning bör framtagandet av en ny plan utgå från kommunens mål. Folkhälsoutskottet beslutade den 
27 april 2016 uppdra till kommundirektören att ta fram en lokala handlingsplan för folkhälsa för år 
2017. Förslaget till handlingsplan ska presenteras för folkhälsoutskottet i september 2016.

Förslag till beslut
Folkhälsoutskottet skjuter återrapporteringen till sammanträdet i november 2016.
Yrkanden
Wendla Thorstensson (C) uppmärksammar utskottet om att nästa sammanträde är den 5 december, 
något möte i november är inte planerat. Därför yrkar Wendla Thorstensson (C) på att 
återrapporteringen ska ske i december 2016.

Beslut
Folkhälsoutskottet skjuter återrapporteringen till sammanträdet i december 2016.

Expedieras till 
Kommundirektören
Folkhälsoteamet

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Återrapportering lokal handlingsplan för folkhälsa 2017
 §8 FHU Lokal handlingsplan för folkhälsa 2017
 Tjänsteskrivelse - Lokal handlingsplan för folkhälsa 2017
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