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Bestallning till Kommunstyrelsen avseende 
integrationsarbete 

Beslutsforslag: 

1. Godkanna bestallningsunderlaget avseende integrationsarbete till 
Kommunstyrelsen fran 2018-01-01 till 2018-12-31. 

2. Overlamna bestallningen till Kommunstyrelsen. 



Tjansteutlatande 

Socialforvaltningen Till Socialnamnden 

Datum 2017-12-01 
Dnr SN 2017/0070 

Bestallning till kommunstyrelsen avseende integrationsarbete 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen antog vid sammantrade i augusti 2015 en "Atgardsplan for integration". I planen 
listas ett antal atgarder som utgor utgangspunkten for integrationsarbete. 

Beslutsforslag 
Socialnamnden beslutar 

1. Godkanna bestallningsunderlaget avseende integrationsarbete till kommunstyrelsen fran 
2018-01-01 till 2018-12-31 

2. Overlamna bestallningen till kommunstyrelsen 

Bakgrund 
I atgardsplanen for integration framgar att integration och flyktingmottagande ar ett genomgripande 
samhallsansvar och att integration ska finnas med som en naturlig del i samtliga verksamheter. I 
tjansteutlatande daterad 2017-07-28 (Dnr 2017/0104) framgar att arbetet med nyanlanda i huvudsak 
ska finansieras genom statliga medel och ska vara nollresultat i kommunens ek onomi. Det framgar 
ocksa att arbetet med nyanlanda ska fokuseras pa integration varfor ansvaret for detta ska flyttas 
over till kommunstyrelsen. Socialnamnden ska darfor gora en bestallning av integrationsarbete till 
kommunstyrelsen. 

Forvaltningens slutsatser 
For att underlatta etableringen genom nara samarbete med naringslivet har forvaltningen gjort en 
analys i syfte att berakna behovet av arbetskraft for en lyckad integration for malgruppen nyanlanda 
inldusive kvotflyktingar. I d enna berakning framgar det att behovet och innehallet av stodet varierar 
inom malgruppen och att den kan delas in i olika faser; initia la-, etablerings- sjalvforsorjnings- och 
avslutningsfasen. I bestallningen framgar att Socialnamnden bestaller 30 timmars integrationsarbete 
per nyanland over 18 ar under forsta kalenderaret och 12 timmar under andra kalenderaret. For ar 
2018 beraknas behovet till 2,5 arsarbetare. Dessutom ska Socialnamnden svara for samtlig a lopande 
kostnader. 
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2017-12-01 

Bestallning av integrationsarbetet 

Socialnamnden lamnar bestallning pa integrationsarbete till kommunstyrelsen. 

I forsta delen av bestallningen beskrivs tjansten med information om uppdraget samt 
kravspecifikation. Allmanna krav som galler for samtliga tjanster finns sist i best allningen. 

Bestallningen galler fran 2018-01-01 till 2018-12-31. 

I. Kravspecifikation 
I. I Uppdraget i k orthet 
Ansvaret for integrationsarbete for malgruppen nyanlanda och kvotflyktingar i Osterakers 
kommun. 

1.2 Syfte och mal 
Efter anvisning och vid ankomst till kommunen ska den nyanlanda stodjas i att snarast etablera 
kontakt med Arbetsformedlingen och andra relevanta aktorer for att uppratta sin etableri ngsplan. 
Bestallningen innefattar bland annat att: 

• Utfora bistandsbedomda insatser, exempelvis stodja nyanlanda och kvot flyktingar att 
komma tillratta i bostaden, i narsamhallet, det lokala foreningslivet, etablera kontakter 
med halso- och sjukvarden och andra nodvandiga myndighetskontakter samt att 
dokumentera insatserna. 

• Efterstrava ett nara samarbete med Arbetsformedlingen och det lokala naringslivet i syfte 
att paskynda etableringen. 

• Verka for snabbare sprakinlarning genom att SFI kombineras med praktik eller arbete. 
• Verka for att "starta egen radgivning" sker pa andra sprak for nyanlanda. 

1.3 Svar pa bestallningen 
Verksamheten ska vid bestallningens start skriftligt svara pa hur verksamheten ska uppfylla 
innehallet i bestallningen. Foljande ar ska enheten redovisa utforandet av bestallningen i 
verksamhetsberattelse respektive verksamhetsplan i enlighet med kommunens tidsplan for dessa. 

Utforarens beskrivning av hur uppdraget kommer att genomforas granskas av 
socialforvaltningen. 

Kompletteringar och fortydliganden kan komma att begaras in. 
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1.4 Uppdragsbeskrivning 
1.4.1 Omfattning 
30 timmar/vuxen nyanland forsta kalenderaret aret och 12 timmar/vuxen andra kalenderaret, se 
vidare bilaga 1. For 2017 beraknas antalet nyanlanda och kvotflyktingar vara 207. Detta ger en 
omfattning med 2,5 100 % tjanster for 2018. 

1.4.2 Tillganglighet 
Tillgangligheten ska vara mandag till fredag, viss kvalltjanstgoring kan forekomma. 
Tillgangligheten ska matcha individens behov och den enskilda ska kunna fa en kontakt inom tva 
dygn. 

1.4.3 Genomforande och dokumentation 
Insatserna ska dokumenteras i ett av bestallarnas tillhandahallet system (i dagslaget procapita). 
Kostnaden for systemet och dess utveckling ligger pa bestallaren. 

1.5 Lagar och kvalitetsarbete 
1.5.1 L agar och forordningar sam t mal 
Verksamheten ska bedrivas i enlighet med samtliga gallande lagar och forordningar som ar aktuella 
for uppdraget, inkluderat kommunens mal, riktlinjer och policydokument. 

1.6 Ledning och kompetens 
1.6.1 Le dning 
Utforaren ska ha en ledningsstruktur som mojliggor kontakt med nagon i ledningsfunktionen hos 
utforaren under samtliga arbetsdagar. 

1.6.1 Kom petens 
Utforaren ska garantera att verksamheten ar bemannad med sadan kompetens att det framjar den 
nyanlandes integration och sjalvforsorjning. 

1.6.2 Kompetensutveckling 
Medel for kompetensutveckling ansvara bestallaren for genom ett arligt anslag. 

1.7 Lokaler 
Lokalkostnader ansvarar bestallaren for. 

1.8 Ersattning 
Lopande kostnader sasom IT-utrustning och dit tillhorande kostnader, telefonabonnemang, 
tolkbestallning och bilhyra ska betalas a v bestallaren genom ett arligt anslag. 

2 Allmanna krav 

2.1 Miljo 
Verksamheten ska arbeta enligt Osterakers kommuns fasdagda miljomal. 

2.2 Synpunkts- och klagomalshantering 
Rutiner for klagomalshantering ska finnas och redovisas i verksamhetsbeskrivningen. 
Fordopande redovisning till bestallar en ska ske vid varje delars- o ch helarsbokslut. Nar ett 
klagomal bedoms vara av allvarlig art ska bestallaren omgaende underrattas. 

2.3 Verksamheten ar arbetsgivare 
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Verksamhcten ar arbetsgivare och far iiite vidta atgard som kan vantas medfora asidosattande av 
lag eller kollektivavtal eller annars strida mot vad som ar allmant godtaget inom verksamhetens 
verksamhetsomrade. Systematiskt arbetsmiljoarbete ska bedrivas. 

2.4 Utveckling 
Bestallare och utforare ska, utover verksamhetens eget kontinueriiga utvecklings- och 
forandringsarbete, tillsammans verka for en kvalitativ optimering av tilldelade resurser. 
Saval bestallare som utforare ska inom ekonomisk ram och inom det huvudsakliga arbetsomradet 
vara oppna for forslag till forandringar och utveckling av verksamheten. 

2.5 Omstrukturering av verksamhet 
Verksamheten ska pa a nmodan fran bestallaren delta i diskussioner om omstrukturering av 
verksamheten utifran forandrat behov inom verksamhetens ansvarsomrade. 

2.6 Samverkan 
Verksamheten ska samverka med andra myndigheter, halso- och sjukvard och andra for den 
enskilde viktiga aktorer. Detta galler aven intresseorganisationer. 

Ett nara och fortroendefuUt samarbete mellan verksamheten och bestallaren for utsatts. Det 
aligger utforaren att kontinuerligt informera om verksamheten samt inbjuda till diskussion om 
dess utveckling. 

2.7 Insyn i verksamhetens verksamhet 
Utforaren och bestallaren har ett gemensamt ansvar for att verksamheten foljs upp och 
utvarderas. Bestallaren ager ratt att genomfora undersokningar for att utvardera verksamheten. 
Verksamheten ska bista bestallaren i detta arbete. 

Uppgifter som andra myndigheter infordrar ska delges bestallaren. 

2.8 Skadestandsskyldighet 
Verksamheten ansvarar for samdiga skador som denne eller annan for vilken den ansvarar 
orsakar genom fel eller forsummelse. Om verksamheten gentemot tredje man gors ansvarig for 
intraffad skada, ska verksamheten halla bestallaren skadelos. 

2.9 Sakerhet och sekretess 
Verksamheten ska sc till att all per sonal omfattas av sekretesskrav motsvarande de som stalls i 
offentlighets- och sekrctesslagen (2009:400) samt de regelverk som skyddar personuppgifter, 
personuppgiftslagen, PUL (1998:204) och fran den 25 maj 2018 Dataskyddsforordningen. 

2.10 Andringar och tillagg 
Andringar och tillagg till denna bestallning far endast goras efter skriftlig overenskommelse 
mellan parterna. 

2.12 Giltighetstid, uppsagning och avslutande av bestallningen 
Bestallningen galler i ett ar fran det datum som anges i bestallningen. 
Bestallaren och verksamheten kan under bestallningens giltighetstid saga upp bestallningen med 
sex manaders varsel. 

Om bestallaren och verksamheten i samforstand vill gora forandringar i bestallningens innehall 
kan detta goras vid alia ddp unkter, det ska dock dokumenteras i ett tillag g till bestallningen. 
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BILAGA 1 

Antal personer 18-64 Timmar/Manad Timmar/pers Arsarbetstimmar 
207 1,04 25 5200 

2017-01-01 2017-02-01 2017-03-01 2017-04-01 2017-05-01 2017-06-01 
1,25 1,25 1 1 1 1 

Behov med orientering Behov med orientering Behov med orientering Behov med orientering Behov med orientering Behov med orientering 
Ny i Sverige Ny i Sverige Ny i Sverige Ny i Sverige Ny i Sverige Ny i Sverige 
Bostadsokning Bostadsokning Bostadsokning Bostadsokning Bostadsokning Bostadsokning 

2017-07-01 2017-08-01 2017-09-01 2017-10-01 2017-11-01 2017-12-01 

Minskad behov Minskad behov Minskad behov Minskad behov Minskad behov Minskad behov 
letablering I etablering letablering letablering I etablering letablering 
Bostadsokning Bostadsokning Bostadsokning Bostadsokning Bostadsokning Bostadsokning 

2018-01-01 2018-02-01 2018-03-01 2018-04-01 2018-05-01 2018-06-01 
111111 

Minskad behov Okat behov Okat behov Okat behov Okat behov Okat behov 
letablering Hitta sjal vforsorj ni ng Hitta sjalvforsorjning Hitta sjalvforsorjning Hitta sjalvforsorjning Hitta sjalvforsorjning 
Bostadsokning Bostadsokning Bostadsokning Bostadsokning Bostadsokning Bostadsokning 

2018-07-01 2018-08-01 2018-09-01 2018-10-01 2018-11-01 2018-12-01 
1111 1,25 1,25 

Paborja avslutning 
Bostadsokning 
Utslussning 

Avlutande av Etablering Avlutande av Etablering Avlutande av Etablering Avlutande av Etablering Avlutande av Etablering 
Bostadsokning 
Utslussning 

Bostadsokning 
Utslussning 

Bostadsokning 
Utslussning 

Bostadsokning 
Utslussning 

Bostadsokning 
Utslussning 
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Statistisk analys av behov 
av arbetskraft per volym i 
integrationsarbetet. 

(A 
Skiirgardshommunen 



QOsteraker 

Bakgrund 

Mot bakgrund av att arbetet mcd integration kommer att flyttas til l Naringslivs- och 
utvecklingsenheten, for att undcrlatta ctableringen genom nara samarbete mcd 
naringslivet, har denna analys gjorts i syfte att berakna behovet av arbetskraft for en 
lycka integration. 

Dagslaget 

Idag har enheten for flyktingstod 207 vux na personer i arbetsfor alder som befinner 
sig i ctablering. Behovet for dessa individer ar vitt skilda och en korrekt 
bcrakningsmodell for antalet timmar ar svar att forutse. Behoven som en analfabet 
som varit bosatt i rurala om raden fran lander som saknar en fungerande byrakrati 
skulle vara i beh ov av en vitt skild typ av stod an en som ar hogutbildad fran ett 
urbant centrum som kommer fran ett land med en valutvecklad byrakrati. Mycket 
tyder pa at t sociala natverk har s tor invcrkan pa individers mojlighet att anskaffa sig 
ett arbete. I avsaknad av sagda sociala natverk och mot bakgrund av 
arbetsformedlingens bristande lokalsamverkan bor beslutet att flytta 
integrationsarbetet till naringslivsenheten vara valgrundad. Det som foljer nedan ar 
en kvalificerad gissning baserad pa en median utrakning av behovet av moten med en 
handlaggare for att lyckas komma ut ur ctableringen som en sjalvforsorjande invanare 
med eget bocnde. Behoven kan delas in i tre faser som kannetecknas av olika behov. 
Berakningen ar gjord pa antalet personer i arbetsfor alder i dagslaget. Som bilaga 
medfoljer utrakningen baserad pa ar 2017-2018. 

Initiala fasen 

Vid ankomsten till Osterakers Kommun paborjas etablering efter att personerna i 
fragan anvisats till kommunen. Vid ankomsten halls ett ankomstsamtal for 
information om kommunen, myndigheter etc. Dessutom uppmanas de nyanlanda att 
snarast ta kon takt med arbetsformedlingcn for att uppratta sin etableringsplan. F ram 
till i ar har manga av de nyanlanda redan befunnit sig i Sverige under en langre period 
vilket har underlattat den initiala fasen. Fran och med nasta ar bor O stcrakcr 
kommun istallet stalla in sig pa att behovet av stod kommer oka da asylarendena 
avgors i snabbare takt och kunskap som man plockat med sig pa vagen komm er 
minska markant. Jag har raknat med att man i den na initiala fas kommer vara i behov 
av atminstonc 1,25 samtal de inlcdande manadcrna under de initiala tva man aderna. 
Sedan att det gar ner till en timme. Vissa individer som ar bekanta och bekvama med 
den byrakratiska gangen i en statsapparat kommer formodligen krava farre moten 
initialt. Dessvarre kraver personer med liten eller ingen kunskap i hur statsapparater 
mer tid i ansprak. Ytterligare tid tar personer med begransad eller ingen laskunskap i 
ansprak. Da dessa tar valdigt mycket dd i ansprak eftersom allt tar mycket langre tid 
att forklara och upprepningar ar nodvandiga sa ar de t limligt att anta att det kommer 

Sida 2 av 5 



0 Osteraker 

kravas mer an tva moten med en handlaggare per manad och person initialt innan 
man kan navigera sig fram sjalv. 

Etableringsfasen 

Vi ser ett minskat behov av kontakt efter att etableringen paborjats och man skrivits 
in pa SF I. Dock uppkommer det fortfarande situationer som kan krava m oten med 
sin handlaggare under denna period. Vidare ar det viktigt att uppratthalla kontakten 
for att sakerhetsstalla att etableringen fortskrider enligt planen samt att vid de 
eventuella tillfallen da naringslivet ef terfragar en specifik yrkeskunskap som finns i 
pcrsonkretsen satta dessa i k ontakt med varandra. Nagot som intensifieras i nasta fas. 

Sjalvfdrsdjningsfaseri 

Sjalvforsorjningsfasen praglas av en okad fokus pa att stotta den nyanland att bli 
sjalvforsorjande. Da Naringslivs- och utvecklingsenheten redan i dagslaget har 
samverkan med naringslivet blir detta en naturlig knytpunkt for att matcha 
naringslivets behov med de nyanlandas kompetens. Det ligger ocksa i tiden da de 
nyanlanda vid det ta skede redan genomgatt en del av SFI utbildningen och kommit 
en bit pa vagen i sin etablering. 

A vsfutandefa sen 

Den avslutande fasen kannetccknas av att de nyanlanda f orbereds for ett liv som 
kommuninvanare med samma rattigheter och skyldigheter som ovriga 
kommuninvanare. Stort fokus laggs pa at t fa den sokande att hitta bostad i 
kommunen cller resterande Sverige. Samtidigt fortsatter arbetet med att stotta upp dc 
nyanlanda i sina ko ntakter med andra aktorer om an i minskad ut strackning an 
ddigare. Detta ska ses som ett led i integradonsarbetet for att vanja personen vid 
minskad kontakt och stod fran kommunen. 

Slutkommentarer 

Som en rod trad bor sjalvforsorjning och cgenbostad ses som ett mal att arbeta med 
genom hela ctableringsperioden for att pa sa satt underlatta for integradonen. Denna 
berakning skall inte ses som en stadsk utrakning dar alia nyanlanda ar i behov av 
samma stod. Inte heller bor tabellen ses som ett arbetsvcrktyg for att detaljstyra 
tidpunkter samt antal moten med klienter. Det ar endast en utrakningsmodell baserat 
pa ett medianantal timmar som kan komma att behovas for en lyckad integration. 
Det kommer alltid behovas att handlaggaren gor individuella bedomningar om 
behovet och anpassar sitt arbete efter det. Det ar handlaggaren som bast bedomer de 
individuella behoven. Det kan vara sa at t klienten till en borjan saknadc behov av 
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stod men att det successivt okande i takt m cd att denne kom i kontakt med fler 
aktorer och vice versa. Det ar av yttersta vikt att anpassa handlaggningen efter de 
individuella behoven for att lyckas med up pdraget. 
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BILAGA 1 

Antal personer 18-64 Timmar/Manad Timmar/pers 
207 1,04 

Arsarbetstimmar 
25 5200 

2017-01-01 
1,25 

2017-02-01 
1,25 

2017-03-01 
1 

2017-04-01 
1 

2017-05-01 
1 

2017-06-01 
1 

Behov med orientering Behov med orientering Behov med orientering Behov med orientering Behov med orientering Behov med orientering 
Ny i Sverige NyiSverige NyiSverige NyiSverige NyiSverige NyiSverige 
Bostadsokning Bostadsokning Bostadsokning Bostadsokning Bostadsokning Bostadsokning 

2017-07-01 
1 

2017-08-01 
1 

2017-09-01 
1 

2017-10-01 
1 

2017-11-01 
1 

2017-12-01 
1 

Minskad behov 
I etablering 
Bostadsokning 

Minskad behov 
I etablering 
Bostadsokning 

Minskad behov 
I etablering 
Bostadsokning 

Minskad behov 
I etablering 
Bostadsokning 

Minskad behov 
I etablering 
Bostadsokning 

Minskad behov 
I etablering 
Bostadsokning 

2018-01-01 
1 

2018-02-01 
1 

2018-03-01 
1 

2018-04-01 
1 

2018-05-01 
1 

2018-06-01 
1 

Minskad behov 
I etablering 
Bostadsokning 

Okat behov 
Hitta sjalvforsorjning 
Bostadsokning 

2018-07-01 2018-08-01 
1 1 

Okat behov 
Hitta sjalvforsorjning 
Bostadsokning 

2018-09-01 
1 

Okat behov 
Hitta sjalvforsorjning 
Bostadsokning 

2018-10-01 
1 

Okat behov 
Hitta sjalvforsorjning 
Bostadsokning 

Okat behov 
Hitta sjalvforsorjning 
Bostadsokning 

2018-11-01 2018-12-01 
1,25 1,25 

Paborja avslutning 
Bostadsokning 
Utslussning 

Avlutande av Etablering Avlutande av Etablering Avlutande av Etablering Avlutande av Etablering Avlutande av Etablering 
Bostadsokning 
Utslussning 

Bostadsokning 
Utslussning 

Bostadsokning 
Utslussning 

Bostadsokning 
Utslussning 

Bostadsokning 
Utslussning 
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Tjansteutlatande Osteraker 
Kommimsl\ iclscns konlor 
Budget- och kvalitetsenhet 
Mohammed Kho ban 
Datum 2017-07-28 
Dnr 2017/0104 

Till Kommunstyrelsen 

Rapportering av flyktingverksamhet per jun i 2017 

Beslutsforslag 

Kommunstyrelsen beslutar 
Rapport om fly ktingverksamhcten per juni m Anad 2017 noteras till p rotokollet. 

Bakgrund 
I en lighet med faststallda "Riktlinjer for flyktingverksamhet och dess finansiering" 
ska kommunstyrelsens kontor rapportera lag et ur bade finans- och 
verksamhetsperspektiv minst cn gang varannan manad. 

Flyktingverksamhcten ska huvu dsakligen fin ansieras gcnom olika typ er av statliga 
medcl och ska vara nollrcsultat i ckonomi dvs. att fo r kommuncn ska va ra 
kostnadsneutral. 

Sammanfattning 
Migrationsverkets prognos for 2017 v isar pa ett lagt asylmottagande jamfort med 
de senastc arcn. Den stora utmaningen for s amhallet ar diirmed att integrationen 
av de nyanlfinda fungcra r. Alia som far upp ehallstlllstand ska tas emot i landets 
kommuner. L'r samhallsperspcktiv har det allt att vinna pa att dessa personer far 
bostader, skola, utbildning och jobb. linligt M igrationsverkets prognos fir totalt 84 
000 personer aktuella for bosattning i landets kommuner under 2017 ( anvisadc, 
sjalvbosatta och anho riga). 

Regeringen har gett i uppdr ag att via sarskilcl uticdniug fores la atgardcr for a tt 
skapa ett sammanhallet system for motta gandc och bo sattning av asylsokande och 
nyanlanda. L'tredarcn ska slutredovisa i oktob cr 2017. (Arbctsmarknads-
depaitementct dir: 2015:107). 

Kommunstyrelsen har ta git fram "Riktlinjer for flyktingverksamhet och dess 
finansiering" samt "Atgardcr for integr ation". I rik tlinjerna itigar bl.a. att inratta 
h-a samvcrkansgrupj^cr for bad e operativa och s trategiska utgangspunkter. 
Samverkansgruppen har fatt ett sa rskilt uppdrag att genomfora en 
proccssbeskrivning av samtliga delar i h ela mo ttagningsprocessen. Den strategiska 
samverkansgruppen arbetar mcd att fa fr am olika typ er av losningar for bo stader. 
I'lyktingverksamhcten ska dr ivas som resultatcnhct ur kom munens 
helhctspcrspektiv. De omedclbara kostnaderna f<">r f lyktingmottagandet star staten 
for, men de langsiktiga kostnaderna kan bli p roblcmntiska f <")r kommunsektorn. 
ICnligt Kommun styrelsens beslut (KS§1:28, 2016-01-1 1) s ka m an arbeta vid are 
med integrat ionsfragan. 
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Den 20 februari 2017 kom ctt PM fran Migrntionsvcrket om cn reviderad 
anvisningsmodell. Moclellcn utgar frftn antal invanarei kommunen. I'"ran den 
siffran gors sedan avdrag for tidigare mottagna asylsokande ensamkommande. 
Rnligt den modellen ska Osteraker ar 2017 mottaga som lsigst 1 ensamko mmande 
per 1000 invftnarc och som mest 4,81 per 1000 invanare. Det skulle innebiira som 
minst 43 ensamkommande och som mest 207. Prognoscr vad galler 
flyktingmottagande och ensamkommande ar hogst oviss da den baseras pa en rad 
externa faktorer. Nsir det galler de ensamkommande ar grsinskontrollcrna mot 
Danmark, Turkietavtalet samt att den s& kallade Balkantutten sir stsingd de storsta 
hindren pa ungdomarnas vag mot Sverige. Ss\ ls inge dessa faktorer sir be stsindiga 
bor Osteraker stsilla in sig pa en lag andel nya asylsokande barn. 

lifter en nedjustering med 25 % i snitt i Sverige, fran statens sida, av 
planeringstalet for antalet personer som kommunerna ska ta emot 2017, sir antalet 
personer som Osteraker ska ta emot pa anvisning, 171 personer. Dessutom 
tillkommer 31 st som kommunen slsipar efter mcd fran 2016, totalt 202 personer 

Finansiering av skolverksamhet avseende barn/clever (siven SFI) som far PUT 
sker via schablonbidrag. I prakt iken overfors medcl fr. Socialforvaltningen till 
Skolforvaltningcn enligt faktiska kostnader for skola dvs. antal clever och peng. 
Aktuell nyckelfordelning for 2017 visar ca 5,1 Mkr for utbildnings-verksamhe t 
(varav 3,8 Mkr avseende gymnasieelever och ca.0,9 Mkr for sfi). 

Ett nytt ersattningssystem for ensamkommande barn har faststallt och ska gsilla i 
juli 2017. Detta innebsir en overgang till ctt mer schablonbaserat ersattningssystem 
och har byggts pa att de fiesta ensamkommande barn bor i familjche m eller 
stodboenden i stallet for HVB-hem. Regeringen vill att fler ensamkommande barn 
och nnga ska tas emot i stodboenden som sir en billi gare och cnklare boendeform. 
Dessutom har Migrationsverket inte betalat for tomma platser fr.o.m. januari 
2017. Hnligt Kommunfullmaktiges beslut (KF §3:22) har Socialnsimnden fatt i 
uppdrag att fler H VB-boende for ensamkommande asylsokande minderariga 
omvandlas till stodboende. 

Kommunstyrelsens beredskapsutskott har gctt i uppdrag til l Armada a tt 
undersoka mojligheter att uppfora tre modulbyggnadcr innchallande totalt 15 si 4-
rumslagenheter for familjcr pa kommunens fastighet Husby 3:3 samt tre 
modulbyggnadcr innehallande totalt 15 st 4- rumslagcnhetcr for familjer pa 
kommunens fastighet Musby 4:22 mfl. Om detta sir mojl igt best sills av Armada 
I-'astighet AB u ppforandc och framtida fon-altning inklusivc uppdraget att soka 
bygglov och andra erforderliga tillstsind. 

Bcredskapsutskottet har ockssi beslutat att tre modulbyggnadcr innchallande totalt 
15 st 4-rum slsigenheter for familjer uppfors pa kyrka us fastighet Mellansjo 3: 1 
under fcirutssittning att overenskommelse kan nas mcd kyrkan om de tta. 
L'ppforande och framtida forvaltning bestsills av Armada l-'asti ghcts AB som 
ockssi up pdras soka bygglov och andra erforderliga tillstsind. 1 den fortsatta 
processen har det visat sig att pa f astighcten Mellansjo 3:1 s ir ctt uppfe'irande av tv si 
bostadsmoduler mer Isimpligt varfor denna ctablcring minskats till 10 lsige nheter. 

2017. 
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Tjansteutlatande Osteraker 
Socialnamnden har idag ansvaret for bade ensamkommande bain och nyanliinda. 
Arbetet ined nyanliinda ska fokusera pa integration. Ansvaret for integration 
konimer darfor att flytta over till kommunstyrelsen. 

[•In overenskommelse mellan Socialforvaltningen och naringslivsenlicten kommer 
att anteeknas med hansyn till volym och dess finansiering. Langsiktighet och 
ekonomi i balans ska beaktas. 

Regeringen fores la r ctt tillfalligt kommunbidrag pa 195 Mkr i 
hostandringsbudgeten for att minska flyttande for cnsamkommandc unga som 
fyllcr 18 ftr under asylprocessen. Dessa medel fordclas proportionellt till 
kommunerna utifran liur manga inskriva asylsokande cnsamkommandc barn och 
unga som viintar pa et t slutligt avgorande i sitt asylaiendc i rcspektive kom tnun 
per den 30 juni 2017. Fordelningsnyckeln bascrar sigpa antalet cnsamkommandc 
barn och unga som antingen fyllcr 18 ar mellan 1 juli 2017 och 30 juni 2018 eller 
ar mellan 18 och 20 ar och har ett placeringsbeslut enligt socialtjanstlagen. 
Pengarna kommer att betalas ut till k ommunerna under decembcr 2017, efter att 
riksdagen beslutat om regeringens forslag till hostandringsbudget. For Osterakers 
del har beriiknats ca 677 tkr. Beloppet ar betydligt lagre an faktiska kostnade r for 
kommunen. 

Socialnamnden 
Socialforvaltningen har det sammankallande ansvaret for den kommun-
overgripande operaliva samverkansgruppen. 

Under 2016 skulle Osterakers kommun ta eniot 154 personer med permanent 
uppehallstillstand via anvisning. 123 som anvisades kom till Osteraker under aret. 
Av dessa kom 14 att stanna kort tid i kommunen. Utover dessa har 15 personer 
tagits emot pa anknytning, varav 10 var barn. 1 Ctt v iktigt skal til l att antalet inte 
kom att uppga till den niva som forutsattes i plancringe n frail lansstyrelsen, statcn, 
var att regeringen gav kommunerna ytterligare tva manader pa sig for att klara 
bostadsfragan till de nyanlanda. 22 personer som anvisades i nov embcr -
deccmber kom darfor inte till Osteraker under denna period utan tick stanna kvar 
pa M igrationsverkets anliiggningar. 

Under aret har Osterakers kommun tagit emot 74 (13 fran 2016 ars kvot oc h 61 
frail 2017 ars kvot) nyanliinda och 15 personer har liimnat Osteraker 
(nettoeffekten rir 74-15— 59). Under en period har Osteraker varit licit utan 
bostiider vilket lett till dyra losni ngar i form a\' hyrning av lagcnhcter fran privata 
hyresviirdar. Armada har nu infornierat att tre av modulbostiider ko mmer vara pa 
plats under September- oktober. Modulhusen bestarav 15 liigenhctcr med 4 
platser kan man inkvartera 60 nyanliind. 

I'lam till den sista juni togs 1 ensamkommande mindcrariga emot. Under 
perioden har antal ensamkommande minskat med 25 persone r jiimfort med 
decembcr 2016 pga. bl. a. overarighet (1'Vllt 18 ar). Kommunens kvot for 2017 
beriiknas mellan 43 och 2017 personer enligt Migrationsverket. 

Den storsta utmaningen som ()sterakcr koniniun star infc'ir i d agsliigct fir att 
personalforstirjningen sakras upp med kompetent personal. Dessutom gor dc nya 
statliga ersiittningar, dels beslutet att inte betala ut ersiitrning for tompla tserna 
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Tjansteutlatande Osteraker 
samt att sanka och schablonisera beloppen, att cnhctcn for flyktingstod star infor 
en stor utmaning for att fa balans i ckonom in. Mora viktig a stcg har tagits for att 
komma tillratta mod den bitcn och kontinuerliga samtal fors incd alia bcrorda 
partcr. Kotnmunfullmaktige har gett i uppdrag till Socialnamnden att fler HVB-
boende for ensamkommandc asylsokande mindcrariga onivandlas till stodboende . 

Bostadsbristcn fir en an nan utmaning som flyktingstodcnheten brottas incd. 
Prognosen avscende antal nyanlanda/ensamkommande sir hogst osaker beroend e 
pa instromningen av nva asylsokande och hantering av ungdomar som fyller 18 ftr 
som regcringen har foreslagits. 

Skolnamnden 
Per juni manad gar 3 barn i forskola , I i forskolcklass och totalt 35 clever inom ak 
1-9. 29 av eleverna ar asylsokande varav 12 elevcr gar i forberedclscklass i 
grundskolan. Pa gymnasiet gar 94 clever pa Ostcrakcrs gymnasium varav 55 ar 
asylsokande och 25 fatt permanent uppehallstillstand (PU'l). Schablonbidraget 
frail iMigrationsverket utgar till asylsokande barn och clever. Kostnader for 
nyanlanda clever som har fatt PUT finansieras av scha blonbidrag/statsbidrag via 
Socialnatnndcn. Nar nyanlanda far PUT ar de bcrattigade till SI'I. A veil kostnader 
for Sl-'I finansieras av schablonbidrag via Socialnamnden. 

Kommunstyrclsens kontor 
Naringslivs- och utvccklingsenheten har fattmcdel for insats V'ID A (\'a lj 
Inkludering, Oclaktighet, Aktivitet): Inom ramen f or VIDA-projektet ska 
modeller utvccklas och testas for okat samarbete mellan Arbe tsformcdlingen, 
kommuner och civilsamhiillct i syfte att underlatta nyanlandas etablering och 
integration pa arbetsmarknaden. Projektet har initierats och finansieras av 
I.ansstyrelsen via A MIF-fonden. 1 Stockholms lan har tre nodkommuner 
(Stockholm, Sundbyberg och C)steraker) utsetts dar modellerna ska arbetas fram 
och testas under ledning av en projektlcdarc. i'ill varjc nodkom mun finns 
samarbetskommuner. Detta projekt kommeratt pagit fran augusti och vidare 
under 2017. 

Malsattningcn ar att det vid projcktcts slut ska finnas en modell for 
etablcringsinsatser i samv erkan med ideell scktor, impleinenterings- och 
finansieringsplan vara framtagen samt att projektresultat tillgiingliggoras pa 
lampligt satt. Det forvantade resultatet fir att en stone andcl av malgrujipen an 
riksgenomsnittet etablcrarar kontakt mcd arbetslivet under den tvaariga 
ctableringsfasen. 

I V1DA- projektet har kvartal 2 priiglats av upphandlingen av funktio ncn 
l'oreningssamordnarc. 1 milaget inviintar vi alltsa domslut i fragan och 
tillsattningen av funktioncn har forsenats pa obestamd lid. Konsekvenserna av det 
ar att matchning av deltagarc mot fcircningar inte kan ske i den uts ttackning som 
det gor i de ovri ga tva n oderna. Det syns tydligt da nod \'ast och Nod Stockholm 
matchat runt 20 deltagarc och Nod Nordostendast 5. 

I dagsliigct har 16 VIDA aktivitetcr anmiiltsoch 5 niatchningar skett, varav iva i 
Akersberga och 1 i Danderyd . Tie deltagarc hariignat sig at Tnidgardsaktivitctcr i 
Osteraker och Danderyd och tva spclar fotboll i Grisslohamn. 

(KF§ 3:22- 2017-04-24) 
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Tjansteutlatande Osteraker 

Kftersom ctt lokalt natverk at niistan holt avgorande for en kortare viig i arbete sa 
ar dot ocrhort viktigt att vi far till matchningarna. Man pratar mycket 0 111 aft vi 
maste fa till fler motesplatscr dar nynnlandn och etablerade svenskar kan motas. 
Dessa platser finns redan; i civilsamhallet. Narmarc 4000 svenskar engagerar sig i 
idcellt arbete varje manad. Det ar dar vi finns och del ar dar de biista motena kan 
ske, ett jamlikt mote som bygger pa ett gemensamt intresse. 

Produktionsstyrelsen 
Den fd Mottagningsenheten ar 1111 en Forbcrcdelscklass och har i dagsl iiget 25 
clever fordclat pa 11 elevcr i ak 6-8 o ch 14 clever i ak 9. Klevtillstrom ningcn har 
varit lag, vilket i dctta fall ar positivt, da vi har mycket begriinsade mojligheter alt 
slussa ut elevcr till ordinarie klasser pft vara hogstadieskolor. Ljustcro skola har i 
dagsliiget m ojlighet att ta mo t clever. 112 clever inskrivna pa spriikintr oduktion. 
Lokalsituationcn infor hosttcrminen ar hanterad i och mcd a ttgymnasiet far 
tillgang till p aviljongcr (f.d. Krollens lokaler). Ingen storrc elevtillstromning i 
nulaget. 

Sedan omliiggningen till KC NO har ersattningen for clever som laser SI*I haltat. I 
det nya avta let ar antalet platser per studievag begransad och man har varit 
tvungen att utoka med ytterligare en grupp vilket inncbar att man har anstiillt 
yttcrligarc en personal pa 50 %. Antalet flyktingar som lase r pa SI'I rapporteras av 
KCNO via skolforvaltningen. Stor cftcrfragan pa SM-unclervisning rader 

Produktionsfoivaltning har skrivit en overenskoinmelse med Socialfon-altningcn 
for att driva } 1VB verksamhet (Avenir). Biiggc riggarna iir nu be bodda. Diir bor 15 
personcr mcllan 16 och 17 ar. Inom snar framtid fon-'jintas den nedre riggen 
nyttjas som bostader till nyanliinda. 

1 ̂ konomisk sammanstallning 

Namndor/Slyrelso 

SoclalnHmndon 
Va'av onsmnkomniondo 
VarovPUT 

SkolnSnindon 
Varav fciiskolan 
Varavgn»x!skoia-i 
Vara-/gymnasium 
Va-avSFI 

Produktlonsstyrolscn 
Varav gaindskolan 
Veravg/irras'iyn 
Varav SFI (25»«) 
Va-av bcoixie 

Kommunstyrelsens kontor 
Inlegra'.ion 
VIDA 

Summa 

Budget 2017 
Qrvrtlo Iniaklor N'ello 

•79 460 79 460 0 
«7 380 70 840 3 460 
•12C60 8 620 -3 460 

-13 600 13 500 0 
-300 200 -100 

•2 730 3 030 300 
-9 570 9 370 -200 
-SCO 900 0 

-25 360 25 360 0 
-2 046 2 046 0 
-11 e52 11 852 0 
•1 187 1 187 0 

-10 275 10 275 0 

-750 750 0 

-750 750 0 

•119 070 119 070 0 

Prognos 2017 
Bnrtlo iniaktor Notto 

•79 460 79 460 0 
57 380 70640 3 460 
•12 080 8620 •3 460 

•12 640 12 690 60 
-300 200 •100 

•2 420 2 700 370 
•8920 8 700 •220 
•1000 1 000 0 

-26 060 25 060 •1 000 
•1865 1 855 0 
•12 702 11702 •1000 
•1 218 1218 0 

•10 275 10 275 0 

•750 760 0 
0 

-750 750 0 

•118 910 117950 •950 

Utfall fOrporioden 
Brutto Intakler Notto 

-43 601 43 601 0 
•35 883 39 718 3 835 
-7 718 3 883 -3835 

•6 535 6 585 50 
• 149 100 49 

•1 499 1 £65 60 
-4 387 4 400 33 
-520 520 0 

-12 685 9 364 -3 221 
-1 013 1 053 40 
•6 946 3 678 •3 263 
-3 917 4 270 353 
-709 3-33 -346 

-371 378 7 
0 

•371 378 / 
-63 092 69 928 -3 164 

Namndcrna har budgeterat med kostnader motsvarandc totalt cirka 119 Mkr for 
2017 och bokslutsprognosen pekar i dagsli iget pa en negativ avvike lse om 1 M kr 
jiimf(">rt med budgctcn. L'ndcrskottet avser gymnasievcrksamhet inom 
produktionsforvaltningen. Analys och atgiinlsplan ska redovisas vid 
manadsuppf(')ljning per maj manad. I'lyktingvcrksanihct som helhet ska betrakt as 
som en rcsultatenhet. Delia inncbar all berorda kosinailer ska linansicras av olika 
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typer av stadsbidrag. Ovanstaende tabcll visar bade budget och prognoser for 
flyktingverksamhet mom Socialnamndcn, Skolniimndcn, Produktionsstyrelsen 
samt komtnunstyrclsens kontof. 

Produktionsstvrelsens bokslutsprognos hat flaggat for en negativ avvikelse mom 
gymnasieverksamhet. Arbctet for analys och atgarsplancr for ekonomi i balans liar 
skjutits upp och kommcr art r edovisas vid nasta tillfall e (per augusti manad). Der 
ktiivs battle kontroll och analys av kostandsutveckling for flykdngvcrksamhct for 
att dels kvalitetssakra bokslutsprognosen och dels vidta cvcntucllt atgardsplaner 
for att na ekonomi i bala ns. 

Del Finns ocksa en osakerhet om bokslutsprognosen inom Socialnamndcn. 
Betydelsen av genomforande av atgarder for intcgrationen liar uppmarksammat 
tillsammans med "Riktlinjer for flyktingverksamhet och dess finansiering" 
(KS§1:28, 2016-01-11). Kn ovcrenskommelse mellan Socialforvaltningen och 
naringslivsenheten om intcgrationen liar inte antecknats per juni manad enligt 
KS:s beslut (KS § 3:22, 2017-03-20). Delta ska prioriteras och ge nomforas sa fort 
som mojligt med hjinsyn till volym och dess flnansieiing. I.angsiktighet och 
ekonomi i balans ska beaktas. 

Peng for sprakintroduktionsprogram inom gymnasieverksamhet 
Inom gymnasieverksamhet galler overhuvudtagct "Iinsprislistan" gemensamt for 
olika program. Men det firms vissa delar bl.a. "Sprakintroduktion" och "iudivid 
alternativ" dar respektive kommun faststaller penganivaerna. 

1'ore 1996 var p engen for "sprakintroduktion" pa samnia niva som "individ 
alternativ". Nivan pa "Individ alternativ" i Osteraker liar varit och sir luig jamfort 
med andra kommuner i lanet. 

Antal clever pa sprakintroduktion liar okat under hosten 2015 i samband med 
flera ensamkommande i komm unen. 1'inansiering av flyktingverksamhet sker 
genom olika typer av bidrag enligt "Riktlinjer for flyktingverksamhet och des s 
finansiering" som liar tagit av Kommunstyrclse (KS§ 1:28 2016-01-11). 1 rik tlinjer 
ingar nivan pa sprakintroduktion exkl. lokalkostnader fo r 2016 da denna 
verksamhet inte skullc sta for lokalkostnader under 2016. 

For 2017 har hyrcsnivan pa Ostenikers gymnasium soni helhet sankt med 74S tkr 
och ingen hyreshojning har skett pa t ie senaste ar (2015-2017). Pengen for 
sprakintroduktion indexuppriiknats och inkluderats lokalkostnader och har tagit 
av Kommunfullmaktigc(KF §9:3- 2016-11-21) enligt nedan: 
I-or forsta ar i progr ammet 1 12 300 kr per ar varav till iigg 28 505 kr 
I 'or andra ar i progra mmer /' / /^[/^ kr per ar varav tillii gg 14 2 50 kr 

Mohammed Khoban 
Budget- och kvalitetschef 

Bilagor: 
1- Sammanstallning av antal nyanliinda/flyktingar 
2- Sammanstallning av antal barn/clever inom forskole-skolverksamhet 
3 Sammanstallning av olika typer av riktade bidrag for flvktingverksamhet 
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OSTERAKERS KOMMUN 
2017-07-18 

Bilaga 1 
Antal nyanlanda/flyktingar 

Asylsdkande 2015 
Dec. 

2016 
Dec. 

Nulaget 
2017-06-30 

2017 
Prognos 

2018 
Prognos 

2019* 
Prognos 

Vuxna och familjer med barn 0 0 0 0 0 0 
Varav barn 0 0 0 0 0 0 
Ensamkommande 119 87 68 10 10 10 

Summa 119 87 68 10 10 10 

Personermed uppeh§lltlllst3nd 2015 
Utfall 

2016 
Utfall 

2017 
Nulaget 

2017 
Prognos 

2018 
Prognos 

2019* 
Prognos 

Vuxna och familjer med barn 46 103 167 295 465 572 
Varav barn 28 48 70 120 135 185 

Personer med anknytning 5 15 21 40 60 60 
Varav barn 3 10 11 20 30 33 

Ensamkommande ** 20 45 43 101 109 71 

Summa 71 163 231 436 634 703 

* Uppgifter for 2019 kommer att kompietteras vid nastkommande rapport 
** Har betydelse for prognoser och utvecklas senare 

Boende 2015 2016 2017 2017 2018 2019* 
Ensamkommande Utfall Utfall Nulaget Prognos Prognos Prognos 
Famijehem 43 37 33 30 30 30 
Familjehem i egen regi (Arvode) 12 10 10 20 20 20 
Varav i OsterAkers kommun 12 8 7 11 11 11 

Familjehem i extern regi 31 27 23 10 10 10 
(Kdp av verksamhet) 
Varav i Osterakers kommun 0 3 0 0 0 0 

HVB 53 64 63 21 24 24 
Varav Varljus AB, Bergavagen 78 16 13 14 14 15 15 
Varav Vlrljus AB,Solskiftet 11 19 0 0 0 
Varav Forenade Care AB (Osteraker) 12 0 0 0 0 0 
Varav bostasrigg Avenir 16 12 0 0 0 
Varav externa 25 24 18 7 9 9 
Varav ev. nytt HVB 

Gruppboende (Vardfamilj) 43 18 14 0 0 0 
Stodboende 9 0 13 13 13 
Hos anhorig/ovrigt 2 1 1 1 
Eget boende 2 1 33 38 0 
Traningslagenheter (kopt verksamhet) 13 13 13 

Summa 139 132 111 111 119 81 
Var:av.avensatrikom'm.3nderi:8-20:§r . . ! i. a W j '53 i ,53 



OSTERAKERS KOMMUN 

2017-07-18 
Bilaga 2 

AntaS barn/elever inom forskole- och skolverksamhet samt SFI 

Antal barn/ elever December Aktuell Prognos Kommentar 
PRF/SKF Snitt 2016 2017-06-30 2017 
Forskola 5 3 3 

Forskoleklass 2 1 1 
Grundskola 47 35 31 
Varav asylsokande 42 29 25 
Varav PUT 5 6 6 

Asylsokande 43 29 25 11 elever ak 6-8 och 14 ak 9 
Varav forberedelseklass 26 12 9 
Varav direkt ordi. Klass 16 16 15 
Varav fran andra kommuner 1 1 1 

Fritidshem 

Gymnasium 96 94 85 Sprakindroduktionsprogram 
Varav asylsokande 61 55 55 
Varav PUT 35 25 30 

SFI 182 206 200 
Varav flyktingar 32 77 90 

For asylsokande kan man soka bidrag hos Migrationsverket 

For PUT kan man fiansieras via nyckelfodeling for schablonbidrag 
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Bilaga 3 
Riktade statsbidrag for flyktingverksamhet 

STATSBIDRAG Utfall Utfall Aktuell t.o.m Prognos Kommentar 
2015 2016 2017-06-30 2017 

Ensamkommande barn 
Bidrag (avtal) 23 949 84 125 39 218 69 096 1900 kr/dygn och plats 
Bidrag (utover avtal) 12 289 6 930 0 0 Faktiska placeringskostnader 
Belagda dygn 3 537 8 135 0 0 300 kr/dygn och plats 
Arligt bidrag for adm. 500 500 500 500 Ej ansokan 
Utredningskostnader 6 763 1 645 0 1240 Ansokan 
Stodinsatser 55 55 0 55 Extra bidrag som utbetalas en gang per ar (Maj) 
Ovrigt 224 0 224 Extra utifran faktiska kostnader 

Nyanlanda (PUT, asylsokande) Under tva ar som ska tackas pa 3,5 ar 
Schalonbidrag 4 481 1855 3 883 5 217 82 700 per person (2015), 125 000 kr (2016) 
Arligt bidrag for adm. 223 222 0 222 
Betydande extraordinara kostnader 711 0 0 0 Ansokan 

Tillstandssokande personer Annat skal an flykting 
Utbildning for barn som vistas i 
landet utan tillstand 134 47 61 80 Papperslosa (SKN) 

Extra stadsbidrag Regeringens sarskilda beslut (6,7 Mkr) 

Ersattning for asylsokande barn Justerats upp for 2016 med 50%. Max 10 man. 
Forskolan 62 000 kr per barn 139 282 100 200 SKN 
Fdrskoleklass 50 700 kr per elev 70 25 50 SKN 
Grundskolan 99 500 kr per elev 536 4 382 1 300 2 500 SKN 
Gymnasium 113 100 kr per elev 925 6 841 2 900 5 600 SKN 

Skolan 7 tkr per elev & termin 399 105 0 ? Sokbar per elev och termin 
Idag soks av PRF 

Vid bokslutet 2016 har Socialnamnden bokat 13,4 Mkr for ensamkommande och 9,1 Mkr for ovriga flyktingar enligt matchningsprincip 
Det finns fordran for Migrationsverket pa 31,8 Mkr inom Socialnamnden vid bokslutet 2016 
Skolnamnden har bokat upp ca 2,8 Mkr som inkomstrest vid bokslutet 2016 



pOsteraker 

dsteralcers kommun 
Naririgslivs- och utvecklingsenheten 

Kommunledningsgruppen 
2017-01-23 
Arende/nr: 2017/0135 

Bilaga: Uppfoljning av atgardsplan for integration 

Biikgcund 

Kommunstyrelsen beslot pa sitt sammantrade i augusri 2015 om att anta en 
"Atgardsplan for integration" i Osterakers kommun. I planen listas ett antal atgarde r 
som utgor utgangspunkt for integrationsarbetet for flyktingar med per manent 
uppehallstillstand (PUT). Vidare slas det fast i planen att integration ska Annas med 
som en naturlig del hos samtliga verksamheter. Kommunens ledningsgmpp ska 
regelbundet stamma av arbetet och en skriftlig rapport lamnas tva ganger per ar. 

Redovisningen beskriver situationen per utgangen av ar 2016. Atgardema har aven 
aktualitetsprovats och forslag pa nya atgarder lamnas. Atgardsplanen har sin 
iitgangpunkt i en annan situation an den som uppstod under hosten 2015 da 
fomtsattningarna forandrades. Ny lagstiftning och forandrade ersattningsnivaer 
paverkar aven fomtsattningarna for kommunen. 

Redovisning av atgafder 

Etablera ett starkt samarbete mellan kommunen och det lokala naringslivet for att underlatta 
etableringen pa arbetsmarknaden. Nar ingslivs- och utvecklingsenheten ansvararjor att jinna basta 
mbjliga resultat. 

Under de tva forsta aren av etableringsprocessen har Arbetsformedlingens ansvar for 
de nyanlanda. Kommunen efterstravar ett narmare samarbete med 
Arbetsformedlingen i de har fragorna. Det finns ett intresse bland kommunens 
foretagare att pa olika satt ta emot nyanlanda med exempelvis praktikplatser. Utan att 
ta over Arbetsformedlingens ansvar ar malet under 2017 att hoja ambitionsnivan och 
verka for ett betydligt narmare samarbete med bade Arbetsformedlingcn och det 
lokala naringslivet i syfte a tt nyanlanda ska kunna bli nyanstallda snabbast mojligt. 
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Se over bur bostdderna fordelas for att undvika segregation. Sorialfomltmngen och Armada 
ansvarar tillsammans for att finna basta mojliga resultat. 

Forutsattningarna andrades radikalt under hosten 2015 och kommunen gick fran ett 
forvjintat mottagande pa 50 anvisade till drygt 150 under 2016. Under 2015 anlande 
dessutom cirka 150 ensamkommande minderariga asylsokande, "Tak over huvudet" 
blev overordnat och den situationen kommer troligen att fortsatta under de narmaste 
aten. 

Nat kommunen aviserar behov av bostad till nyanlanda kontaktas Armada som pa 
kommunens uppdrag uppfor bostadsmoduler bade for ensamhushall och familjer. 
Ett mindre antal bostader hyrs av kommunen fran privata fastighetsagare for 
malgruppen. Nyanlanda far bo i bostadsmodulen upp till tva ar. Und er denna rid 
forvantas de losa eget boende. 

Se over mojligheterna for att SFI- undemsningen startar sd snart som mojligt fran del att personen 
anlant till kommmen. Viktigt ar att ta hansyn till respektive individs utbildningsbakgrund ocb 
behov. Skolforvaltningen ansvarar for att detta sker 

Ansvaret for SFI-undervisningen ligger pa Kunskapscentrum Nordost (KCNO). 
Skolorna startar i normala fall nya ku rser var 14.e dag och det har fungerat val tills 
hosten 2016 da an talet nyanlanda okade pa kort tid. KCNO har inga egentliga 
verktyg for att gora prognoser for hur manga SFI-deltagare utan det ar ett ansvar 
som ligger pa res pekdve kommun. 

Vid arsskiftet var det cirka 200 elever som laser pa SFI i Osteraker. Nagra fa personer 
fran Osteraker valjer aven andra skolor som det finns avtal med. KCNO upplever 
inte att det finns ett behov av att komma i gang snabbare fran skolans sida sa lange 
volymerna haller sig pa den nivan, men om det forvantas okad tillstrom.ning sa 
behover mer kapacitet byggas upp. 

En satsning som har diskuterats under 2016 ar att skapa en sa kallad nod med SFI-
BAS lokaliserad nagonstans inom KCNO-omradet for elever med kort 
skolbakgrund. SFI-BAS finns redan som egen regi i Sodertalje, Sigtuna och Jarfalla. 
Ideen skulle i sa fall alltsa vara a tt skapa en sadan nod for att erbjuda den till alia 
inom KCNO. Ytterligare underlag kravs for att sakerstalla att det finns ett behov av 
SFI-BAS i de deltagande kommunerna. En SFI-BAS nod skulle kunna etableras pa 6 
manader fran beslut om start (inklusive 1 finansieringsbeslut). 

Parallellt med svenshtndemsningges modersmalundemsningfor basta inlawing. Det ar viktigt att 
se over bur vi pd bas ta salt kan fa varje individ att tillgodogora sig undemsningen. Ljftgarna fram 
goda forebilderfran etablerade nyanlanda. S kolforvaltningen ansvarar for att detta sker. 

For elever bosatta i ko mmunen erbjuds modersmalsundeivisning och 
studiehandledning. 
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Modersmdlsundemsning erbjuds alia elever i kommunen som har ett annat levande, 
aktivt sprak. For att en elev ska fa modersmalsundervisning kravs att minst fem 
elever i kommunen har ansokt om undervisning pa det aktuella spraket. 
Mode-rsmalundervisning sker efter skoltid. Det ar vardnadshavaren som ansoker om 
modersmalsundervisning. Ansokan skickas till den skqla eleven gar i. 

For att en ansokan ska beviljas kravs vidare att: 
• en eller bada vardnadshavare har ett annat modersmal an svenska, 
' eleven har grundlaggande kunskaper i det aktuella spraket, 
• eleven anvander spraket dagligen i hemmet, 
• lamplig larare i det aktuella spraket finns. 

En elev som inte klarar att folja undervisningen pa svenska hat ratt att fa stod i form 
av studiehandledning pa sitt modersmal, om eleven riskerar att inte na de kunskapskrav 
som minst ska uppnas i ett eller flera amnen. Bestammelserna om studiehandledning 
regleras i skol- respektive gymnasieforordnjngen. 

Osterakers gymnasium har hittat nya arbetsformer for att kunna ta emo t elever med 
kort framforhallning. Larare pa sprakintroduktionsprogrammet undervisar elever i 
sprakintroduktion och i de ordinarie gymnasieprogrammen. Elever pa 
sprakintroduktion niva 3 och 4 undervisas deltar i ordinarie lekdoner. 

SFI-undervisning kompletteras med arbete eller praktik sa snail detta ar mojligt for en snabbare 
sprakinlarning och introduktion till arbetsmarknaden. Naringslivs- och utvecklingsenheten ansvarar 
tillsammans med produktionsforvaltningen for attfinna basta mojliga resultat 

Vi dttar bland annat pa den losning som Nacka arbetar med dar SFI kombineras med 
praktik for att se om det ar en modell som aven kan implementeras har. Fragan 
kommer att ha hog prioritet under 2017. 

Dialog in Zeds med naringslivet med ma let att astadkomma i storleksordningen 12 -15 
praktikplatser per ar. Naringslivs- och utvecklingsenheten ansvarar for att fin na basta mojliga 
resultat. 

Arbetsformedlingen har ansvaret for de nyanlandas etablering under de tva forsta 
aren. Under 2017 kommer enheten akdvt arbeta for ett okat antal praktikplatser i det 
lokala naringslivet utan att for den skull ta over Arbetsformedlingens ansvar, 

Pa vard- och omsorgssidan har en praktikplats inrattats pa enheten for daglig 
verksamhet inom LSS vilket har kravt en handledare for praktikanten samt adekvat 
utbildning for handledaren. 

Solskiftets aldreboende har tagit emot skolungdomar/praktikanter fran 
Solskiftesskolan. Det har varit en lyckad integrering da de aldre har fatt sallskap och 
sysselsiittning och ungdomat:na har tranats i svenska spraket. Det har kravt 
samordningsansvar och planering fran Solskiftets akkeboende och fran 
Solskiftesskolan. 
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Ensamkommande minderariga asylsokande kunde pa samma satt som andra 
ungdomar folkbokforda i kommunen soka feriearbete hos kommunen sommaren 
2016. 

Se over mdjligheterna attge starta eget rddgivningfor nyanlanda. Ndfingslivs- och 
utvecklingsenheten ansvararfor att kontakta Nyfdretagarcentrum. 

Samtal har forts med Nyforetagarcentrum bade lokalt och nationellt. I dagslaget 
erbjuds enbart radgivning inom ramen for Nyforetagarcentrums verksamhet pa 
svenska och i vissa pilotkommuner pa engelska. Darfor har aven Start-Up Stockholm 
kontaktats, som erbjuder nyforetagarradgivning pa fler sprak. Kommunen har inte 
tecknat nagot avtal med Start-Up eftersom vi ytterligare behover undersoka behovet, 
omfattningen och mojligheten till ett gemensamt avtal fran Stockholm Nordost, 

Hur kan vi underlatta for fore nings- och idrottslwet att engagera sig i den sociala integrations och 
starta upp projekt? Fritids- och kultiuforvaltningen ansvararfor attfinna basta mjliga resultat. 

Inkluderingsbidrag infordes 2016 pa prov. Tva foreningar sokte och beviljades bidrag 
till aktiviteter for nyanlanda (simning och fotboll). Satsningen har fallit val ut och 
inneburit vardefulla akdviteter for stunden men ocksa att nagra ungdomar slussats in 
i den ordinarie verksamheten. Kultur- och fritidsnamnden beslot att permanenta 
bidraget i slutet pa 2016. Bidraget avser all form av inkludering. 

Bidrag betalas aven ut till de foreningar som anordnar kostnadsfria lovakdviteter. 
Satsningen provades forsta gangen jullovet 2015, da utan bidrag, och fran och med 
sportlovet 2016 far foreningarna bidrag. Det har varit uppskattade aktiviteter och ar 
under utveckling. Bidraget kommer att permanentas. 

Friddsgardarna upplever en lyckad integradon med manga besokare. En medarbetare 
har anstallts med sprakkunskaper inom dari och arabiska som manga av de nyanlanda 
talar. Det har bidragit till en lyckad in tegrering pa en niva som inte gar att skapa utan 
sprakkannedom. Friddsgardarna erbjuder en verksamhet med manga olika aktiviteter 
for ungdomarna vilket utnyttjas val. Resursen kommer att permanentas till 2017. 

Lokaler till Osterakers Gymnasium i Kulturknuten har lanats ut kostnadsfritt 2016, 
och det finns fortsatt behov. 2017 kommer skolan attbetala for lokale rna men far a 
andra sidan lokalpeng for att tacka kostnaderna. 

Samarbete medpensionarsorganisationer, Rotary medflera for att fanga upp och inkludera i social 
verksamhet. Naringslivs- och utvecklingsenheten ansvararfor att finna basta mojliga resultat. 

I august i 2016 inleddes integradonsprojektet VIDA med syfte att skapa en plattform 
for samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhallet i inkluderingen av nyanlanda 
i vart samhalle. Osterakers kommun ar strategisk partnerkommun i det av 
Lansstyrelsen agda och AMIF finansierade projektet vilket innebar att en av tie 
projekdedare ar placerad i kommunen. For tillfallet ar ett 20- tal foreningar i 
Osteraker involverade i processen. 

Osterakers kommun | 184 86 Akersberga | Tel 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | kommun@osteraker.se | vAw/.osteraker.se 

Sida 4 av 5 



0 Osteraker 

Under kvartal 1 2 017 kommer en Foreningssamordnare att knytas t ill pro jektet. 
F oreningssamordnarens toll ar att arbeta uppsokan de mot det lokala fo reningslivet 
samt verka som en lank mellan civilsamhallet, arbetsformedlingen/kommunen och 
den enskilde. 

Forstarkt samarbete i Stockholm Nordost. Kommiinstyrelsens kontor ansvararfor attfinna basta 
mojliga samarbete 

Inom ramen for det pagaende VIDA-projektet erbjods alia kotnmuner i Stockholm 
Nordost att medverka i noden. Samtliga kommuner, med undantag av Vallentuna, 
valde att vara delaktiga i projektet. Ett nara samarbete faller sig naturligt eftersom de 
fem sodra kommunerna tillhor samma arbetsformedling, ett samarbete pagar mellan 
de olika nyforetagarcentrum och vissa av frivilligorganisationer verkar redan 
kommunoverslcridande. 

Se over mojligbctema att ansoka om ckonomiskt stodfor insatserjran lansstyrelsen och andra 
mbjliga organisationer inom Sverige samt fran EU for att starta upp projekt i samarbete med den 
ideella sektorn med baring pa att komma in i samhallet. Naringslivs- ocb utvecklingsenheten 
ansvararfor att finna basta mojliga resultat. 

Under 2016 sokte Osterakers kommun mede l fran Lansstyrelsen for delfmansiering 
av Integrationsprojektet VIDA. Osteraker beviljades sa kallade paragraf 37 a- pengar 
for fmansieringen av Foren ingssamordnarrollen i pro jektet. 
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