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1. Bakgrund och syfte 

 

Vi upplever att frågor vad gäller bland annat nyanlända barns introduktion ibland glöms 
bort i sammanhanget och ett långsiktigt perspektiv saknas. I ledande diskurser kring 
introduktions- och integrationsarbete ligger fokus på arbetslinjen. 

Flyktingmottagningarna i länet har ett odiskutabelt ansvar för nyanlända flyktingars första 
tid i Sverige. Flyktingmottagningen har också tillsammans med vårdnadshavarna ett 
ansvar för att de nyanlända flyktingbarnens grundläggande behov tillfredsställs. 
Kommuner i Jämtlands län vill gemensamt ta initiativ till ett arbete för att säkra barnens 
introduktion i det svenska samhället och på ett mer metodiskt och kvalitativt sätt än idag, 
arbeta för deras hälsa och utveckling. I flyktingmottagandet skall inte bara de vuxna ses 
som individer utan även barnen.  

Det finns ett antal risker om vi inte genomför ett kvalitetsmässigt arbete med och för de 
nyanlända barnen. Barnens möjligheter i det nya landet begränsas, ett problemfokuserat 
förhållningssätt skapas inom verksamheterna, barnens utvecklingstakt och delaktighet 
bromsas och vi kan bidra till eller förstärka barns psykosociala ohälsa.  

I arbetet vill vi koordinera alla de komponenter som utgör en introduktionsplan för barn. 
Alla aktörer bör vara överens om vad de olika delarna innebär och vad de bör innehålla. 
Arbetet skall utmynna i dokument och beskrivningar av dessa som kan användas som 
verktyg av de olika aktörerna. Vi ser att barn som kommer som kvotflyktingar är i störst 
behov av särskilda insatser, då de i princip kan förflyttas över en dag från en del av 
världen till en annan och i de flesta fall helt saknar någon koppling till eller något nätverk 
i det nya landet. I vilken omfattning tas det hänsyn till barnens upplevelser och intryck? 
Hur har barnen tagit till sig information kring omständigheterna i samband med 
flykten/flytten och vad vet de om det nya land de kommer till? Kommunerna vill för 
nyanlända vidarebosatta barn, de barn som behöver det mest, skapa en helhetsbild, en 
strategi för mottagande, uppbyggt i ett modulsystem. Utifrån en helhet kan vi välja delar 
som kan anpassas till andra nyanlända barns situationer. Detta blir ett pilotprojekt för att 
arbeta med förutsättningarna för barnintroduktion i glesbygd med alla de särskilda 
omständigheter som detta innebär. Även andra kommuner och regioner kommer att 
kunna ta del och dra nytta av projektets erfarenheter och resultat. Strukturerna kan även 
appliceras på andra målgrupper - övriga flyktingbarn och barn av utländsk härkomst.  

Vi vill ha ett helhetsperspektiv på vårt arbete och se till en mängd olika aspekter i 

Utdrag ur Fondhjälpredan:

Utdrag ur Fondhjälpredan:

Utdrag ur Fondhjälpredan:

Kommentar:  

Kommentar: Anges endast om projektet beviljats 
medfinansiering och redan har ett EF-nummer. 

Kommentar: En nuläges- och behovsbeskrivning: 
Varför behövs just detta projekt? Hur ska det 
utveckla verksamheten? Vilka behov kommer 
projektet att lösa? Är projektet särskilt prioriterat? 



 2 

A
dm

11
11

 re
v.

 0
90

62
5,

  u
tly

sn
in

g 
3 

mottagandet av nyanlända. Bl.a. vill vår verksamhet titta på samverkan mellan 
flyktingmottagningarna och skola/barnomsorg, fysisk och psykisk hälsa, barnens 
generella utvecklingsmöjligheter, fritid och föräldrarnas initiala omsorgsförmåga. 
Projektet kommer även att undersöka vilka ytterligare parter som kan knytas till arbetet, 
såsom frivilligorganisationer och föreningsliv.  Projektets parter ämnar skapa en strategi 
och en struktur för att arbeta med barnintroduktion och en gemensam plan för hur skola 
och Flyktingmottagning skall arbeta med vanliga frågeställningar och problem som kan 
uppstå i mottagandet av nyanlända barn. Det behövs ytterligare en struktur för hur man 
gemensamt kan gå vidare vid särskilda fall som behöver ett fördjupat förhållningssätt. Vi 
vill även ange ansvarsfördelning för relevanta frågor och regelbundet följa upp och 
utvärdera vårt arbete. Projektet vill göra en kartläggning av arbetet med barns 
introduktion i de olika kommunerna och också inhämta information om hur man bedriver 
ett sådant arbete i övriga delar av landet och ta del av erfarenheter från andra 
kommuner såsom exempelvis Luleå och Gävle. I arbetet skall vi ha tydliga 
avgränsningar och en tydlighet avseende vilka frågor vi skall beröra och vilka 
verksamheter som ansvarar för vad. Projektet ämnar skapa förutsättningarna för ett 
förebyggande arbete och genom externa tjänster även ha ett inslag av forskning och 
utvärdering. 

Vi upplever att formerna för arbetet med nyanlända barn skiljer sig från kommun till 
kommun beroende bl.a. på storleken på mottagandet och på mottagningarnas strukturer 
och arbetssätt. I små kommuner med begränsade resurser och erfarenheter erbjuds 
nyanlända det som redan är uppbyggt. Där möjlighet och personella resurser finns 
används tjänstemän från andra verksamheter som kunskapsstöd. Men utifrån ett ibland 
ojämnt mottagande av flyktingar och personberoende insatser ”uppfinns hjulet på nytt” 
då tidigare erfarenheter inom våra gemensamma verksamheter inte alltid är 
dokumenterade. Det föreligger skillnader erfarenhetsmässigt och det finns behov av att 
samverka för att utjämna skillnader och utbyta kunskaper inom olika verksamheter och 
verksamhetsområden.  

Strömsunds Kommuns flyktingmottagning har sedan 2006 en ansvarig tjänsteman för 
frågor som rör barn- och ungdomar inom flyktingmottagningen, en särskild samordnare 
som arbetar tillsammans med barnen, familjerna, pedagogerna och skolledarna. Utifrån 
detta arbete ser vi att vi långt ifrån nått den form av verksamhet som vi skulle önska. 
Dock finns alla pusselbitar för att forma en kvalitativt god barnintroduktion men vi 
behöver utveckla strukturer och samverkan för att lägga pusslet.  

Enligt rapporten Skolverkets mål och riktlinjer för nyanlända elever (Dnr 2006:2145) 
behöver nyanlända barn särskilt stöd och de har speciella utbildningsbehov. Små 
kommuner kan ha svårt att möta nyanlända elevers olikartade behov av utbildning. I 
Skolverkets rapport kan vi läsa att nyanlända elevers kunskapsresultat är betydligt 
sämre än resultaten för elever som är födda utomlands men kommit till landet före 
skolåldern. Enligt Skolverket är en del av förklaringen till nyanlända elevers låga 
kunskapsresultat att skolan i alltför hög grad fokuserar på vad som uppfattas som 
elevens brist, att eleven saknar kunskaper i svenska som andraspråk och att elevens 
språkkunskaper, ämneskunskaper och kulturkompetens inte ses som en tillgång för 
skolan eller eleven. Brister som idag föreligger hos både skola och flyktingmottagningar 
vill vi motverka genom gemensamma individuella skriftliga planeringar då nyanlända 
elever i varierande grad har tillgång till de särskilda stödåtgärder som de har rätt till. Det 
finns ett stort behov av att barnens och ungdomarnas kunskaper valideras och att vi 
förbättrar arbetet med dokumentation och utvärdering av de insatser som görs i 
samverkan - skola, flyktingmottagning, barn och familj. Barns och familjers kunskaper 
och erfarenheter bör på ett bättre sätt än idag komma till sin rätt. 

Barnen och deras familjer möter ett samhälle och arbetssätt inom olika verksamheter 
som till stor del kan skilja sig från de erfarenheter de har med sig sedan tidigare. Ibland 
förväntas barnen och deras vårdnadshavare förstå exempelvis hur skolan i Sverige 
fungerar utan att få förklaringar och större möjligheter att diskutera och göra jämförelser. 
Särskilt nyanlända vidarebosatta är i stort behov av att få stöd med kontakter och 
nätverk ut i samhället. Samarbete mellan olika aktörer är viktigt för att åstadkomma detta 
och på så sätt förbättra barnens möjligheter i det nya landet. Skolans och 
flyktingmottagningarnas förmåga att samverka är avgörande för introduktionen. En hög 
kvalité på interkommunal samverkan ger mindre kommuner en möjlighet till en 
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kvalitetssäkring av verksamheterna och möjlighet att erbjuda barn och ungdomar en 
likvärdig introduktion men utifrån lokala förutsättningar. Ett närmare samarbete med 
gemensamma handlingsplaner tror vi kan vara ett led i kvalitetssäkringen. Goda 
erfarenheter från LÖK- arbete inom kommunerna säger oss också att det kan finnas en 
grund för att undersöka möjligheterna till att utarbeta lokala överenskommelser mellan 
olika förvaltningar och verksamheter. 

Skola och barnomsorg har enligt lag ett utpekat ansvarsområde vad gäller nyanlända 
barn och ungdomar. Flyktingmottagningarna har å sin sida också ett ansvar för barnen 
under introduktionstiden och kan agera som barnens ”talespersoner” i vissa frågor och 
även arbeta för ett medvetandegörande inom skola/barnomsorg för målgruppens 
speciella omständigheter. Tillsammans kan de olika verksamheterna stötta varandra i 
utvecklandet av nya strategier och metoder och vi ser stora fördelar i att ha en nära 
samverkan i vårt arbete kring dessa barn. Vi kan gemensamt utarbeta ett 
förhållningssätt som kan liknas med de lokala överenskommelserna (LÖK). I ett sådant 
arbete kan vi klargöra ansvarsområden och utkristallisera vilka behov som finns inom 
skolverksamheterna och flyktingmottagningarna för att stötta målgruppen. Hur ser de 
olika verksamheternas möjligheter och skyldigheter ut? På vilket sätt kompletterar de 
varandra? Hur kan de bättre stötta varandra för en utveckling av vidarebosatta barns 
introduktion? 

Volymen på flyktingmottagandet kan variera över tid och bero på globala 
flyktingströmmar eller på lokala politiska beslut eller omständigheter. I Norrlands inland 
och glesbefolkade områden kan också volymen på mottagandet påverka olika 
verksamheters arbete med nyanlända flyktingbarn. Vid ett större mottagande kan mindre 
skolor i andra orter än centralorten bli berörda. Samtliga skolor och flyktingmottagningar 
skall ha en beredskap och verktyg för att kunna arbeta med frågor som rör vidarebosatta 
barn och ungdomar. Vi önskar skapa ett material att utgå ifrån i de olika verksamheterna 
och som i samverkan ständigt kan utvecklas för att förbättra målgruppens villkor. 
Oberoende av antalet mottagna i en kommun eller kapacitet för mottagande skall alla 
barn få ett likvärdigt och kvalitativt bemötande – ett kvalitetssäkrat mottagande. 

I Jämtland kommer vi att skapa rådgivande länsfunktioner för frågor som rör 
vidarebosatta barn och ungdomar och som kan nyttjas av olika parter som kommer i 
kontakt med barnen och deras familjer. Detta för att uppväga de begränsningar små 
kommuner har i hanteringen av dessa frågor. Ytterligare vill vi erbjuda varje kommun 
ersättning för del av pedagogtjänst ämnad att arbeta med frågor som rör projektet och 
samverkansinitiativen. Pedagoger och tjänstemän från flyktingmottagning i varje 
kommun skapar ett nätverk som servas av expertfunktion och projektledare. De lokala 
projektmedarbetarna finns i sin tur som stöd för sina kollegor på hemmaplan.   

I dagsläget är framtiden relativt osäker vad gäller formerna och huvudmän för 
flyktingmottagande i Sverige utifrån Utredningen om nyanländas 
arbetsmarknadsetablering (SOU 2008:58) samt Betänkande av 
asylmottagningsutredningen (SOU 2009:19). Dock ser vi, oavsett innehåll i kommande 
propositioner, frågan rörande barnintroduktion som ytterst relevant för kommunala 
verksamheter. Barnen kommer att befinna sig i kommunal verksamhet såsom skola och 
barnomsorg och kommunerna har ett fortsatt ansvar vad gäller deras första tid i Sverige 
utifrån en mängd perspektiv. Om kommunerna fortsättningsvis inte kommer att agera 
huvudman för flyktingmottagandet finns ändå ett behov av att utveckla former för 
barnens individuella introduktion och att det kommunala flyktingmottagandet delar med 
sig av sina erfarenheter till andra förvaltningar och verksamheter under 
övergångsperioden till annan huvudman.  

Oavsett huvudman kan vi anta att norrlandskommunerna även framgent kommer att 
spela en viktig roll vad gäller mottagande av vidarebosatta. Norr om Dalälven finner vi en 
helt annan bostadsmarknad än i de södra delarna av landet. En dominerande del av 
antalet mottagna är kvotflyktingar och anknytningar till dessa.  

Vi ansöker om ett 3-årigt projekt då vi vill ha möjlighet till både kartläggning, planering 
och implementering. Dessutom, om det blir en omstrukturering av flyktingmottagande, 
finns det på så sätt möjlighet att under projekttiden anpassa verksamheterna utifrån de 
nya förutsättningarna och bibehålla en kontinuitet.  
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2. Projektmål och förväntat resultat 

 
Projektmålet är:  
 
Att systematisera och kvalitetssäkra mottagande och introduktion av vidarebosatta i 
åldersgruppen 0-19 år 
 
Förväntade resultat är: 
 
Att kommuner har tydliga mål, strategier och handlingsplaner för mottagande och 
introduktion av vidarebosatta personer 0-19 år:  
 

 Individuella mottagningssamtal för målgruppen 
 Kartläggning, dokumentation och uppföljning av kunskaper, utbildningsbehov 

och behov av stöd och omsorg 
 Gemensamt utformande av verksamheten så att de nyanlända barnen lättare 

inkluderas i skolans gemenskap och i det omgivande samhället 
 
Att vidarebosatta barn och ungdomar får en introduktion som motsvarar deras behov: 
 

 Se till att de nyanlända barnen har en dokumenterad introduktionsplan, till 
största möjliga mån gemensam för de olika aktörerna och som utgår från 
individuella behov och som regelbundet och ofta revideras  

 Ge barnet och barnets vårdnadshavare en tydlig introduktion och information 
kring värdegrund och arbetssätt samt till förväntningar och roller i skolan och i 
det omgivande samhället 

 Utifrån barnets behov utveckla samverkan mellan olika relevanta kommunala 
aktörer och med vårdnadshavare och det omgivande samhället  

 
 
3. Indikatorer  

 
I första del av projektet görs enkätundersökningar i de deltagande kommuner för att ge 
ett ingångsvärde. Under projekttiden kommer ytterligare två enkätundersökningar med 
samma frågeunderlag, att genomföras. 
Det kommer även genom intervjuer och granskning av dokument, att dokumenteras hur 
kommunerna har jobbat innan projektets börja och i projektets slutfas för att belysa den 
förändring som projektet medför.   
 
Enkäterna kommer främst att rikta sig mot relevant personals upplevelse av 
frågeställningarna, men även om möjligt mot föräldrar till målgruppen, men med tanke 
på den nyanländes komplicerade situation, det kan vara svårt att förhålla sig till 
enkätundersökningar första tiden i Sverige, men att man i ett senare skede kan göra en 
tillbaka blickande undersökning.      
Indikatorerna struktureras enligt de förväntade resultaten och innehåller bl.a. följande 
frågeställningar: 
 
Upplever skolpersonal och personal på kommunens integrationsenheter att kommunen 
har tydliga mål, strategier och handlingsplaner för mottagande och introduktion av 
vidarebosatta personer 0-19 år. 
 

• Anser personalen att det görs Individuella mottagningssamtal för målgruppen 
• Anser personalen att det görs kartläggning, dokumentation och uppföljning av 

kunskaper, utbildningsbehov och behov av stöd och omsorg 
• Anser personalen att det finns gemensamt utformande av verksamheten så att 

de nyanlända barnen lättare inkluderas i skolans gemenskap och i det 
omgivande samhället 

Utdrag ur Fondhjälpredan:

Utdrag ur Fondhjälpredan:

Kommentar: Beskriver vad projektet har 
åstadkommit/uppnått när projektet är klart och det 
resultat som projektet genererat. Mål och resultat 
mäts med hjälp av indikatorerna i kapitel 3.   

Kommentar: Beskriver hur projektets mål och 
resultat ska mätas. Indikatorer används för att 
visa/mäta den förändring som projektet medfört. 
Exempel på verktyg som kan användas för att mäta 
förändring: statistik och enkäter. 
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Upplever skolpersonal och personal på kommunens integrationsenheter att 
vidarebosatta barn och ungdomar får en introduktion som motsvarar deras behov: 
 

 Anser personalen att de nyanlända barnen har en dokumenterad 
introduktionsplan, till största möjliga mån gemensam för de olika aktörerna 
och som utgår från individuella behov och som regelbundet och ofta 
revideras  

 Anser personalen att barnet och barnets vårdnadshavare får tydlig 
introduktion och information kring värdegrund och arbetssätt samt till 
förväntningar och roller i skolan och i det omgivande samhället 

 Anser personalen att det finns samverkan utifrån barnets behov mellan olika 
relevanta kommunala aktörer och med vårdnadshavare och det omgivande 
samhället  

 
 
 
4. Genomförande av projektet 

 
Projektet är tänkt att genomföras i tre överlappande huvud faser 

• Kartläggning 
• Prototyping 
• Kristallisering 

I kartläggningsfasen samlas information om regelverk, lagstiftning m.m. så att ramarna 
för arbetet blir tydigt. Situationen i deltagande kommuner klargörs. Vi ska titta på hur 
resurser och samverkan ser ut samt hur man gör arbetet nu. Vad fungera bra? Vad 
fungerar mindre bra? Vilka är områdena där förbättringar måste göras. 
Troligtvis ser det ganska olika ut i olika kommuner och skolor. Det kanske redan finns 
erfarenheter och lösningar på vissa problem i det nätverk som projektet bildar mellan 
kommunerna. 
 
Nästa fas prototyping tar avstamp i kartläggningen och projektets mål för att testa olika 
metoder direkt i verksamheten (prototyping), i och med att projektet är ett samverkans 
projekt kan vi  testa en rad olika åtgärder ut ifrån varje kommuns och skolas 
förutsättningar. Erfarenheterna återförs och analyseras sedan i projektet. 
 
I den sista fasen kristallisering samlas erfarenheterna från kartläggningen och 
prototyping, dessa ställs sedan mot projektets mål. Utifrån det underlag som projektet 
fått fram görs en handlingsplan som skall fungera som en hjälp i det operativa arbetet. 
För att handlingsplanen skall vara lättillgänglig för personerna i verksamheten skall 
dessa ha karaktär av checklistor. På en högre nivå vill vi att det ska mynna ut i lokala 
överenskommelser och policys i varje kommun. I arbetet med utformning av metoder, 
ska enkelhet och samverkan eftersträvas. Genom att göra materialet enkelt tror vi att vi 
kommer att få ett bra resurs utnyttjande och öka viljan att använda materialet i den 
dagliga verksamheten. 
Handlingsplanen ska ge personalen en trygg och enkelt ram att arbeta utifrån och som 
kvalitetssäkrar arbetet med vidarebosatta barn och unga. Vi vill förebygga att hjulet ska 
uppfinnas om och om igen på varje skola och förvaltning. 
Projektet är ett samverkansprojekt mellan 6 glesbygds kommuner i Jämtlands län. 
Projektorganisationen är tänkt att fungera som ett nätverk där projektledare och 
länsresurs jobbar mot varje kommuns pedagogresurs. Pedagogerna är länkar till sin 
egen kommun, med uppgift att kommunicera både in i den egna kommunen men också 
tillbaka till projektet för att skapa ett bra flöde och kommunikation mellan projektet och 
kommunerna. Nätverket kommer att stärkas genom nära samarbete med varje 
kommuns integrationsenhet och det redan starka integrationsnätverket i Jämtlands län. 
Hela projektpersonalen träffas med jämna mellanrum för att skapa ett gemensamt forum 
för utveckling och inspiration samt ytterligare stärka nätverket och samarbetet mellan 
kommunerna.     
 

Utdrag ur Fondhjälpredan:
Kommentar: Beskriver hur projektet ska arbeta 
för att nå projektmålet, dvs vilken metod/vilket 
arbetssätt som ska tillämpas. Projektets aktiviteter 
anges i kapitel 5. 
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5. Aktivitets- och tidsplan  

 
 Tid Ansvarig  
Inlednings fas 2010-01-01 – 2010-04-01  
Kartläggning, kontakt och 
planering 

2010-01-01 – 2010-12-31 
 

 

Prototyping 2010-08-01 – 2011-12-31  
Metodutveckling och 
implementering 

2011-08-01 – 2012-12-31 
 

 

Resultat spridning 2012-01-01 – 2012-12-31  
Projekt avslut 2012-10-01 – 2012-12-31  
 
Aktivitet 1 
Inlednings fas  
2010-01-01 – 2010-04-01 

o Rekryteringsförfarande av expertfunktion inleds 
o Rekrytering av pedagogresurs i varje kommun inleds. 
o Inledande kontakter med alla projektpartners. 

 
Aktivitet 2 
Kartläggning, kontakt och planering. 
2010-01-01 – 2010-12-31 

 Kartläggning av nuvarande situation i de deltagande kommunerna. 
o Underlag för enkätundersökning till flyktingmottagningarna och 

barnomsorg/skola/gymnasieskola framställs 
 Hur ser samverkan ut inför ett mottagande? 
 Vad görs under mottagandefasen, de första 3 månaderna 
 Vad görs under introduktionsperioden, 2 år 
 Policies, strategier, politiska beslut, lagar, regelverk, interna 

dokument 
 Hur ser samverkan ut mellan olika aktörer, kontakter, 

gemensamma rutiner m.m. 
o Enkätundersökning genomförs 
o Insamling av information internationellt, nationellt och 

regionalt/lokalt kring nyanlända barns och ungdomars situation  
 

 kontakt 
o Möten med varje deltagande kommun för att skapa relationer och 

starta projektarbetet 
o Fastställa vart i kommunorganisationen den lokala projektresursen 

ska placeras för att ut ifrån den specifika organisationen få bäst 
effekt.  

o Kontaktlista 
o Träff med Migrationsverket och Skolverket 

 
 Planering 

o En första konferens, samling av samtliga aktörer i mars 2010, 
planering av planeringen 

o Konferens inför höstens arbete, summering av information och 
material, slutet på maj 2010, hur ser det ut och hur skulle det kunna 
se ut, fastställer en planering 

o Bygga upp arbetet i olika moduler utifrån utarbetat underlag, 
deltagarnas erfarenheter, existerande arbetssätt och barnens 
behov 

 

Utdrag ur Fondhjälpredan:
Kommentar: Projektets aktiviteter är 
medel/verktyg för att nå projektmålet. Projektets 
aktiviteter och dess innebörd beskrivs i mallen 
nedan, tillsammans med en tidsangivelse och vem 
som ska ansvara för att aktiviteten genomförs. 
Aktiviteter som medför kostnader ska återfinnas i 
finansplanen. 
 
Använd tabb-tangenten för att få flera rader i 
tabellen.  
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Aktivitet 3 
Prototyping 
2010-08-01 – 2011-12-31 
 

 Prototyping  
o Under läsåret 2010/2011 testa av olika saker i verksamheten utan 

att fastställa en metod, detta för att se hur det fungerar i 
verkligheten,  

o Titta på vad som är applicerbart på alla icke svenskspråkiga i 
verksamheten och vad som är specifikt för vidarebosatta m.m. för 
att utveckla ett modulsystem, när det gäller graden av insatser 

o Experimentverksamhet 
o Tillgång till skolledarträffar och politiker 

 
Aktivitet 4 
Metodutveckling och implementering 
2011-08-01 – 2012-12-31 

 Fastställande av metod 
o Ut ifrån resultat i kartläggning och prototyping görs Lokala 

överenskommelser och handlingsplaner. 
o Arbetet implementeras och ingår som normala rutiner i 

kommunernas integrationsarbete. 
 
Aktivitet 5 
Resultat spridning 
2012-01-01 – 2012-12-31 
 

• Externutvärdering genomförs.  
• Slutrapport tillverkas. 
• Rapportering till kommunstyrelser och utbildningsnämnder. 
• Projekt personal deltar i olika relevanta konferenser på Mångfalds- och 

integrations området för att informera om resultat och metoder. 
• Projekt personal träffar de lokala politikerna, chefstjänstemännen och 

övrig relevant personal för att informera om resultat och metoder. 
• Skriftligt material görs tillgängligt på Internet t.ex. på länsstyrelsens 

hemsida.  
 
 
Aktivitet 6 
Projekt avslut 
2012-10-01 – 2012-12-31 
 

• Nödvändiga åtgärder tas för att avsluta projektet. 
 
Samtliga aktiviteter i projektet har projektledning och projektägare ansvar för att 
initiera och bevaka att de genomförs.  
 
 
6. Målgrupp 

 

Målgrupp 
I första hand kvotflyktingar i åldern 0-19 år, mottagna av kommunerna som deltar i 
projektet. 

Personal vid kommunerna som jobbar mot nyanlända i åldern 0-19 år, därför båda skol- 

Utdrag ur Fondhjälpredan:
Kommentar: Målgruppen är de som projektet 
direkt eller indirekt syftar till att tillgodose. Uppgift 
om vilka målgrupper som omfattas av fonden finns i 
faktabladet och Fondhjälpredan. 
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och förskolepersonal samt personal vid kommunernas integrationsenheter. 

 

7. Projektorganisation 
 
Projektägare - Strömsunds kommun 

Personal anställd i projektet  

• Projektledare 
Projektledare i Strömsunds kommun koordinerar samverkansarbete mellan samtliga 
aktörer. Projektledare knyter ihop kontakter, organiserar och bjuder in till 
ledningsmöten, styrgruppsmöten och eventuella arbetsgruppsmöten. De har även 
ansvar för återrapporteringar, slutrapport och den övergripande ekonomihanteringen. 
För att minska sårbarheten och öka dynamiken kommer det att vara 2 personer som 
delar på uppgiften som projektledare 

• Länsfunktion 
Rådgivande länsfunktioner för frågor som rör vidarebosatta barn och ungdomar och 
som kan nyttjas av olika parter som kommer i kontakt med barnen och deras familjer. 
Länsfunktionen ska även vara kunskapsstöd åt övriga medarbetare i projektet och ha 
vis utrednings- och analysfunktion.                 

• Pedagog i varje deltagande kommun 
Pedagogtjänst ämnad att arbeta med frågor som rör projektet och 
samverkansinitiativen. Pedagoger och tjänstemän från flyktingmottagning i varje 
kommun skapar ett nätverk som servas av expertfunktion och projektledare. De 
lokala projektmedarbetarna finns i sin tur som stöd för sina kollegor på hemmaplan.   

• Ekonom 
Den ekonomiska uppföljningen sker vid Strömsunds kommuns ekonomiavdelning 
där en person får avdelat tid för uppgiften 

Operativ ledningsgrupp 
Projektledare och länsfunktion ansvarar för den dagliga ledningen av projektet. 

Styrgrupp 
En styrgrupp tillsätts med representanter från samtliga deltagande kommuner och 
länsstyrelsen. Dessa träffas i samband med de av länsstyrelsen sammankallade 
samverkansträffar ca 10 gångar per år. Gruppen ansvarar för att ha ett övergripande 
ansvar över hur projektarbetet går och att aktiviteter genomförs enligt aktivitets- och 
tidsplan.  

Referensgrupp 
En referensgrupp kommer att tillsättas där samtliga anställda pedagoger och 
representanter från flyktingmottagningarna ingår. 

Arbetsgrupper  
Då projektet består av en mängd olika aktiviteter krävs att vid behov särskilda 
arbetsgrupper utses för vissa arbetsområden. Arbetsgrupperna får uppdrag av och 
rapporterar tillbaka till styrgruppen. 

Projektdeltagare 
Kommuner i Jämtlands län: Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Strömsund, Åre, 
Länsstyrelsen i Jämtlands Län. 

Ytterligare aktörer kommer eventuellt att knytas till projektet under arbetets gång.  

 

 

Utdrag ur Fondhjälpredan:
Kommentar: Personer/funktioner som ska 
medverka i projektets verksamhet och 
genomförande, ex projektledare och ekonom. 
Uppgift om referens- och styrgrupp samt 
projektpartners anges i detta avsnitt. Eventuella 
personalkostnader ska anges i finansplanen. 
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8. Riskanalys  
 
Risk sannolikhet konsekvens Riskfaktor 
Implementeringen 
möter motstånd 

4 4 16 

Pedagogresursen 
har för lite tid 

3 5 15 

Samarbetet fungera 
inte 

3 4 12 

Ny huvudman för 
flyktingmottagning 

3 4 12 

Länsresursen har 
för lite tid 

2 5 10 

 
Sannolikhet 1=liten sannolikhet, 5=stor sannolikhet 
Konsekvens 1=liten konsekvens, 5= stor konsekvens 
 
I Riskanalysen har vi försökt att gradera riskerna ut ifrån sannolikhet och konsekvens för 
att bättre få en överblick. 
 
Implementeringen möter motstånd 
När man jobbar över gränserna för flera kommuner, förvaltningar och personal grupper 
är det alltid risk att nya metoder och tilltag möter motstånd och konsekvensen av det kan 
blir ett hot mot ett lyckat resultat för projektet. 
Men vi tror att vi genom att lägga mycket tid på kartläggning och prototyping, är det 
sannolikt att när det kommer till implementeringen har den förberedande processen reda 
lokaliserat var implementerings problem kan finnas och hur de ska lösas. Det får även 
läggas stor vikt vid information så debatten kan tas i ett tidigt stadium av projektet. 
 
Pedagogresursen har för lite tid/ Länsresursen har för lite tid 
Tiden räcker aldrig! Där är det viktigt att projektledarna styr arbetet med ett fokus på 
projektmålen så att även om tiden är knapp är mål och roller tydliga så personalen 
hinner rätt saker. 
 
Samarbetet fungerar inte 
Samarbetssvårigheter är vanliga problem för att projekt ska fungera bra. Projektet 
bygger vidare på ett redan beprövad och välfungerande samarbetsnätverk. Det 
nätverket ska utvidgas, ev. problem i den processen tror vi kan motverkas genom att 
redan beprövade kontakter används. 
 
Ny huvudman för flyktingmottagning  
Det är stor sannolikheten för att kartan för integrations Sverige ritas om rejält med ev. ny 
huvudman för nyanlända, det vi tror dock inte att frågor om barnintroduktion kommer att 
läggas på annan huvudman än kommunerna så länge skolverksamhet är en 
kommunalfråga. Om det är nödvändigt kan projektet även dra in nya aktörer i samverkan 
för att ge vidarebosatta barn en bra introduktion.  
 
Ekonomi har inte tagit med som en riskfaktor av den anledning att projektet om 
det beviljas medfinansiering har tydiga ekonomiska ramar som det inte bör vara 
något problem att följa, med en normal ekonomistyrning. Där projektägaren har 
ett tydigt ansvar att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa ekonomin.  
 
 
9. Uppföljning och rapportering 

 
Vid varje styrgruppsmöte kommer projektets aktivitets- och tidsplan att på olika 
sätt följas upp samt arbetet i projektet att följas. Styrgruppen träffas ca 10 gångar 
per år på länsstyrelsen i Östersund. 

Utdrag ur Fondhjälpredan:

Utdrag ur Fondhjälpredan:

Kommentar: Vilka risker finns i projektet som 
kan påverka måluppfyllelse och förväntat resultat? 
Hur ska dessa risker hanteras? Ange de risker som 
projektet identifierat i mallen. 
Använd tabb-tangenten för att få flera rader i 
tabellen. 

Kommentar: Hur ska mål och resultat i projektet 
följas upp? När? Hur ska uppföljningen rapporteras 
och dokumenteras? 
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Den operativa ledningsgruppen har tillsammans med projektägaren ansvar att se 
till att arbetet följer den uppsatta tidsplanen och att projektprocessen kommer att 
leda mot uppsatta mål och önskat resultat. 
Den ekonomiska uppföljningen sker vid Strömsunds kommuns ekonomiavdelning 
där en person får avdelat tid för uppgiften. Projektledare har möjlighet att följa 
ekonomin/bokförda kostnader i kommunens ekonomiportal som uppdateras 
dagligen. Ekonomisk rapportering ges till styrgruppen varje kvartal. Rapportering 
görs till fonden efter avtal. 
 
 
 

10. Utvärdering 
 
Förutom egen löpande uppföljning och utvärdering av verksamheterna ska 
projektet utvärderas genom extern utvärderare för att granska erfarenheter, 
resultat, effekter och måluppfyllelse med ändamålsenliga angreppssätt och 
analysmodeller.  
De kvantitativa och kvalitativa indikatorerna kommer att användas för att mäta 
om projektet når sina mål.  
En extern utvärdering måste upphandlas enlig lagen om offentlig upphandling ut 
ifrån ett upphandlingsunderlag som sammanställs av den operativa 
ledningsgrupp i samarbete med kommunens upphandlare. 
 
 
 

11. Överlämnande och implementering 
 
Det är i projektplanen tänkt att det ska finnas god tid till implementering då hela tredje 
året av projektet ska ha fokus på implementering och resultatspridning. Under hela 
projekttiden kommer det att finnas en dialog mellan alla inblandade aktörer för att steg 
för steg förankra metoder och beslut på alla nivåer i de medverkande kommunernas 
organisationer. 
I utformningen av projektorganisationen har vi även tänk på implementeringen. De 
pedagoger som ska arbeta som en länk mellan kommunerna och projektet ska befinna 
sig i verksamheten som en konsultresurs. De ska vara djup förankrad i rådande 
verklighet, så att projektet hela tiden har en god förankring. Pedagogerna kommer att 
fungera som lokala sakkunniga som kan stötta övrig personal med kunskap och metoder 
men också återkoppla från verksamheten till projektet. Efter avslutat projekt ska de 
finnas kvar i organisationen med sin kunskap. 
När projektet har utvecklat en metod, är tanken att den ska finnas kvar i form av lokala 
överenskommelser och policys i varje kommun och som checklistor och handlingsplaner 
i kommunernas operativa verksamhet.   
 
 

12. Erfarenhets- och resultatspridning 
 
Ett skriftligt material framställs i form av slutrapport och utvärdering och sprids till 
relevanta aktörer.  
Erfarenheter från projektet ska samlas i en handlingsplan som är uppbyggd i 
moduler och som är applicerbara i olika situationer. Grundstrukturen skall vara 
enkel och påminna om en checklista. Handlingsplanen ska vara tillgänglig i alla 
deltagande kommuner och användas av skolor där man tar emot barn med icke 
svenskspråkig bakgrund 
Metoden och resultaten ska under sista delen av projektet aktivt spridas via 

Utdrag ur Fondhjälpredan:

Utdrag ur Fondhjälpredan:

Utdrag ur Fondhjälpredan:

Kommentar: Hur ska projektet utvärderas? 
Processutvärdering eller utvärdering efter 
projektslut? Vem/vilka utvärderar? 

Kommentar: Vem är mottagare/ska förvalta 
projektets resultat? Hur ska resultatet implementeras 
efter projektslut? 

Kommentar: Hur och till vilka ska projektets 
resultat spridas efter projektslut? Hur ska 
medfinansieringen från EU synliggöras? 
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deltagande i seminarier och konferens i integrations och skolmiljöer. Skriftligt 
material ska även var tillgängligt via länsstyrelsens hemsida.    
Projektet kommer att i exempelvis annonsering, informationsbroschyrer och 
skyltning tydliggöra medfinansieringen från EU och Europeiska Flyktingfonden. 
Projektet kommer i övrigt att följa fondens regler för synliggörande av EU:s 
medfinansiering. 


