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Handlingsplanen finns också på simrishamn.se/barnombudsmannen

HANDLINGSPLAN INTEGRATION AV FLYKTINGBARN I SIMRISHAMNS KOMMUN
Inledning
Handlingsplanen baseras på kommunens Barnkonsekvensanalys integration flyktingbarn –
Simrishamns kommuns skyldigheter och möjligheter, som under juni 2015 antogs av kommunstyrelsen, se www.simrishamn.se/barnombudsmannen. Handlingsplanen har under
hösten 2015, under ledning av kommunens lokala barnombudsman, framtagits av en förvaltningsgrupp bestående av representanter från socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen.

Beskrivning
Beskrivning av hur kommunen arbetar kring de nyanlända har delats upp i sju olika områden: mottagande, boende, ekonomi, förskola, skola, hälsa och fritid. Områdena är hämtade
ur ovan nämnda barnkonsekvensanalys, där bl.a. barnets rättigheter, livsvillkor, barnets bästa, barnens/de ungas åsikter samt kommunens skyldigheter och möjligheter har beskrivits.
Barnens/de ungas egna åsikter har beaktats vid utformandet av handlingsplanen, där det
framkommit att barnens/de ungas tid efter skolan är en mycket viktig del för en bra integration. Förutom kommunens skyldigheter framgår det därför i handlingsplanen olika aktiviteter för barn/unga under deras fritid. De ideella organisationerna, civila personer och kyrkan
har en betydande roll i möjliggörandet av en bra integration. För de ensamkommande
barnen är de gode männen och särskilt förordnade vårdnadshavare också mycket viktiga.

MOTTAGANDE
Socialförvaltningen Simrishamns kommun
Integrationsenheten:

När familjerna är i asylprocessen tar Sofia Osburn, integrationssamordnare, kontakt med de
nyanlända.
Integrationssamordnaren har kontakt med ansvariga personer på anläggningsboendena samt
med Migrationsverket och får därifrån besked när nya flyktingar anländer till Simrishamns
kommun. Integrationssamordnaren informerar efter behov socialchef, IFO-chef, kommunalråd, oppositionsråd, kommundirektör, lokal barnombudsman och samordnare på Buf (Barnoch utbildningsförvaltningen). Flyktingarnas omedelbara stödbehov samordnas av kommunens samordnare.
Kontaktuppgifter:
Integrationssamordnare Sofia Osburn, tel. 0414-819345, Sofia.Osburn@simrishamn.se.
Integrationssamordnaren har kontakt med media i samarbete med Jan-Erik Zandersson,
informationsansvarig i kommunen.
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Integrationssamordnaren har därutöver följande uppgifter:
–– På ”Världens hus” (integrationsmötesplats i lokal i centrala Simrishamn) erbjuder
integrationssamordnaren varje vecka ”öppet hus” för nyanlända, där bl.a.
samhällsinformation ges ut efter behov samt läxhjälp ett par gånger i veckan.
–– Samverkar och samordnar de ideella organisationernas insatser och projekt i kommunen.
–– Samordnar fadderverksamhet från ideella organisationer och civila samhället, som fungerar
som språkguider, mentorer och flyktingguider.
–– Driver projektet Biv/Bis (Barn i väntan/Barn i start), i vilket kommunanställda och personer
från ideella organisationer utbildas i att stödja nyanlända barn och unga. Utbildningen
genomförs av IM = Individuell Människohjälp. Länsstyrelsen bekostar projektet.
–– Leder verksamhet och har mobilt kontor på anläggningsboendet i Hammenhög (74
platser) en gång per vecka. Målet är att denna verksamhet ska implementeras på övriga
anläggningsboenden. Verksamheten innebär bl.a. att Sofia på boendet:
• samordnar och stödjer studieförbundens studiecirklar kring samhällsinformation
och svenska,
• genomför föräldragrupper kring samhällsinformation och kring barnets rättigheter i
Sverige,
• i samarbete med ideella organisationer och privata företag arrangerar kontinerliga
barn- och ungdomsaktiviteter på boendet,
• bjuder in gästföreläsare.

När familjerna får permanent uppehållstillstånd och har skaffat boende i kommunen,
hänvisas de till kommunens integrationssekreterare, Anna Hellborg. Arbetsuppgifterna är
följande.
–– Informerar om barnets och familjens rättigheter i det svenska samhället och bevakar
att barnen får det stöd de behöver i form av skola, barnomsorg, sjukvård, tandvård och
fritidssysselsättning. Hembesök görs också.
–– Stödjer familjerna, tillsammans med socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd, i att ansöka
om ekonomiskt bistånd och stöd till integration.
–– Informerar enhetschef på vuxenenheten om eventuella behov av bostäder.
–– Genomför föräldragrupper, till stöd i deras roll som föräldrar.
–– Verkar för samverkan inom kommunen kring barnets rättigheter.

Barn- och utbildningsförvaltningen (Buf) Simrishamns kommun:
Migrationsverket och platscheferna på anläggningsboendena informerar Bufs samordnare
Staffan Andrée, när nyanlända barn/unga ankommer till Simrishamns kommun. Samordnaren får av kommunens integrationssekreterare uppgifter om i kommunen mottagna
flyktingar med permanent uppehållstillstånd.
Samordnaren uppsöker nyanlända familjer i deras hem eller på annan lämplig plats efter
överenskommelse.
Samordnaren ger elever och deras vårdnadshavare information om följande:
–– En kort beskrivning av det svenska skolsystemet.
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–– Vid behov information om eventuella skillnader jämfört med hemlandets skola, såsom
pojkars och flickors lika värde och rätt till lika sysselsättning, om religionsfrihet samt om
den svenska skolans förväntningar på att eleverna är aktiva under arbetspassen.
–– Information om att utbildningen är kostnadsfri samt kring skolskjuts, läromedel, skollunch,
ej uniformkrav samt att handduk och ombyte behövs vid idrottspass.
–– Information om möjligheten att kunna välja skola.
–– Information om aktuell skola.
–– Information om kunskapskartläggning och inskrivningsmöte.
–– Information om eventuell förberedelseklass.
–– Information om att eleverna behöver äta frukost innan de kommer till skolan.

Samordnaren ger förskolebarn och deras vårdnadshavare information om följande.
–– En kort beskrivning om rättigheten till allmän förskola och dess läsårstider.
–– En beskrivning om förskolans verksamhet med huvudfokus på lärande genom lek och
grupptillhörighet.
–– Information om barns lika värde avseende diskrimineringsgrunderna.
–– Information om aktuella förskolor; var de ligger och kort om köhanteringen.

Ideella organisationer
Svenska kyrkans ”Klädberget” - Simrishamns pastorat.

Kyrkan hyr lokaler på Österlengymnasiet. De har insamlingar och utdelningar av kläder
m.m. och samarbetar med Simrishamns flyktingförläggningar. Deras målgrupp är asylsökande personer i Simrishamn. De har f.n. utdelning på tisdagar och torsdagar kl. 10-13
samt även akut utlämning vid behov. De har ett leksaks-, ett hemtextils- och ett filtlager. De
förmedlar även barnvagnar, barnsängar, barnbilstolar m.m. Kontakt: annbjorkhem@gmail.
com, tel. 0730-281669.
Medlemmar: cirka 22 personer.
www.svenskakyrkan.se/simrishamn
VIS = Volontärer för Integration i Simrishamn.

Föreningen har lokaler i Studieförbundet Vuxenskolan samt två klassrum på Österlengymnasiet. De har aktiviteter såsom bl.a. utbildning ”Introduktion i svenska språket och samhälle”, praktik och arbete för asylsökande för de som har tillstånd från Migrationsverket,
myndighetslotsning och hjälp med ansökningar samt lotsning till kultur- och fritidsaktiviteter för alla. Medlemmar: cirka 25-30 aktiva medlemmar.
Kontakt: monica@rodstam.se, tel. 0708-733708. Gunilla Tersmeden, tel. 0702-566455.
Act For Integration.

De har aktiviteter såsom bl.a. SFA (Svenska för alla), som är svenskundervisning för asylsökande flyktingar. Plats: Borrby. De deltar även i olika nätverk och anordnar aktiviteter
för att främja integration och bjuder också kontinuerligt in många föreningar, kyrkor och
civila personer med syfte att samordna sina krafter och utbyta erfarenheter. Medlemmar:
28 medlemmar samt ett stort nätverk.
Kontakt: susanna@actforintegration.com, tel. 0763-415561.
Simrishamn på Österlen – Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre
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Röda korset.

Driver secondhandbutiken kupan. Öppettider: torsdag-fredag kl. 13-17 och lördagar kl.
11-14. Driver läxcafé och mamma-barn aktiviteter i samarbete med ”Världens hus”, Simrishamns kommun.
Kontakt: Ann-Christine Råberg, tel. 0730-977444. Raskarum233@hotmail.com.
http://kommunrectross.se/simrishamn.
Nybyggarna i Sankt Olof.

Målgruppen är nyanlända i S:t Olof. Medlemmar: 25 personer.
Kontakt: dahlatia@live.se.
Rädda Barnen.

Målgrupp: Barn och deras föräldrar. Deltar i projektet ”Barn i väntan, barn i start”, som
är utbildningar till nyanlända barn och föräldrar, har lekplatsträffar samt planerar andra
aktiviteter. Medlemmar: 141 personer.
Kontakt: If.Simrishamn@rb.se.
Gylleboverkets Folkets Bio.

Visar film för intresserade som mötesplats. Anordnar integrationshelger med bl.a. matlagning, musikunderhållning och filmvisning. Finns en speciell ungdomsgrupp som driver
verksamhet för barn och unga. Erbjuder också filmvisningar för skolor och andra barnoch ungdomsgrupper om bl.a. främlingsfientlighet, identitet och genus.
Rotary.

Föreningen är ett yrkesnätverk som bedriver en aktiv integrationsinsats. Rotary finns i
Kivik, Simrishamn och Hammenhög. I Hammenhög finns en gåvobutik, där allmänheten
kan lämna in kläder, leksaker, skor, köksgeråd m.m., vilket sedan delas ut till behövande
flyktingar. Öppettider: måndag-torsdag förmiddag. Kontaktperson: Eric Ericsson, tel. 0706015489. Kontaktperson: Rotary Hammenhög, holmstrom.b@tele2.se.
Hemsida: www.rotary.se/hammenhog.
Kontaktperson Rotary Simrishamn: caisa.persson@sparbankenskane.se,
Tel. 0734-131375.
Lions Club Simrishamn

Flyktingkommitté: Kontaktperson Eddie Diab, tel. 0414-24070, 0703200544, eddie.diab@
rorum.nu.
Simrishamns Riksteaterförening.

Medlemmar: ca 200. Kontaktperson: Lisbeth Hagerman, tel. 0414-71575, 0703-311033.
Lisbeth.haherman@gmail.com.
Svenska kyrkan

Borrby, Hammenhög och Stiby pastorat. Mamma och barn aktiviteter
Kontakt: Lis-Mari.sandahl@svenskakyrkan.se
Odd fellow, Elimkyrkan och Lottorna

har också stödinsatser för nyanlända.
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BOENDE OCH EKONOMI
Kommunens socialförvaltning och Buf samt de ideella föreningarna/kyrkan kan stödja de
nyanlända barnen/de unga och deras familjer/gode män/särskilt förordnade vårdnadshavare enligt beskrivningen ovan under rubriken Mottagande.

SKOLA OCH FÖRSKOLA

Bufs samordnare Staffan Andrée informerar om de nyanländas ankomst till följande personer:
–– Aktuell rektor/förskolechef.
–– Medicinskt ansvarig sjuksköterska.
–– Bufs personal angående registrering.
–– Bufs personal angående skolskjuts.
–– Bufs personal angående förskola/fritidshem..
–– Bufs personal angående kunskapskartläggning.
–– Bufs personal angående skapande av tillfälligt personnummer.

Bufs kartläggningssamordnare Lillan Dahlqvist tar kontakt med vårdnadshavare/god man
vid behov via tolk för att boka ett möte där kartläggning sker över barnets/den unges kunskapsnivå, som sedan översänds till aktuell rektor. Kartläggningen med tolk tar omkring
tre timmar som fördelas på minst två tillfällen beroende på barnets/den unges ålder och
mognad. Inledningsvis görs ett kartläggningssamtal och därefter kartläggs kunskapsnivån i
barnets/den unges modersmål, engelska, NO, SO, svenska och matematik.

Kommunens skolor arbetar samtliga enligt följande övergripande
regler.
Elevens rektor beslutar inom två månader, med kartläggningen som underlag, om placering i årskurs och undervisningsgrupp samt hur undervisningen ska planeras och hur tiden
ska fördelas mellan ämnena. Detta beslut kan inte överklagas.
Eleven placeras efter beslut av rektor att delvis få undervisning i förberedelseklass, dock
inte längre än två år. Undervisningen i förberedelseklassen avbryts så snart eleven bedöms
ha tillräckliga kunskaper för att kunna delta i den ordinarie undervisningen i ämnet. Beslutet kan inte överklagas.
Nyanlända bedöms vara nyanlända i högst fyra år, därefter har eleven rätt till stödåtgärder
enligt skollagen efter beslut av rektor, beslutet kan överklagas av vårdnadshavare/särskilt
förordnad vårdnadshavare.

Skolorna arbetar därutöver enligt följande:
Simrislunds skola (förskoleklass-årskurs 6):

Utifrån den nyanlända elevens kunskapskartläggning och skolans stödteams bedömning,
beslutar rektorn om årskurs och klasstillhörighet och placerar eleven inom två månader
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från informerad ankomst, i aktuell klass samt vid behov i förberedelseklass. Skolan har för
närvarande en beredskap att ta emot 30 nyanlända elever, vilka nästan är tillsatta.
Elevens mentor har kontinuerliga möten med elevens vårdnadshavare, minst två gånger
per termin samt vid gemensamt föräldramöte (med övriga elevers vårdnadshavare). Tolk
används vid behov. Skolans stödteam ger eleven och dess vårdnadshavare stöd vid olika
behov, såsom information om sophämtning till besök på BUP.
Skolan arbetar kontinuerligt med förebyggande värdegrundsarbete enligt skolans Plan mot
diskriminering och kränkande behandling. För att integrera nyanlända, arbetar skolan för
att alla elever behandlas likvärdigt och får samma förutsättningar att få sina behov tillgodosedda.
Den aktuella tillströmningen av nyanlända barn till kommunen, medför att skolan planerar att vid årskiftet starta en ny förberedelseklass på omkring 30 elever i Österlengymnasiets lokaler.
Borrbys skola (förskoleklass-årskurs 6):

Skolan har för närvarande en förberedelseklass med omkring 10 elever. I klassen arbetar
en Sva(svenska som andra språk)-lärare till 85 % tillsammans studiehandledare i arabiska,
dari, ryska och polska.
Sva-läraren har tillsammans med studiehandledaren kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare.
Skolan arbetar främjande och förebyggande med att alla elever behandlas likvärdigt och
inte blir utsatta eller utsätter andra för kränkningar samt för att de nyanlända ska integreras.
Sva-lärare gör tillsammans med mentorer en bedömning av när eleven anses ha tillräckliga
språkkunskaper för att delta i ordinarie undervisning.
Korsavadskolan (årskurs 7-9):

Skolan har för närvarande en förberedelseklass med omkring 45 elever. Förberedelseklassen har tre lärartjänster (två tjänster på 100 % och en tjänst på 50 %). Vidare finns en
studievägledare på 80 % till eleverna.
Skolan arbetar främjande och förebyggande med att alla elever behandlas likvärdigt och
inte blir utsatta eller utsätter andra för kränkningar.
Två lärare som utbildas i metoden Biv/Bis, stödjer efter behov elever i grupp, för att stödja
deras integration.
Den aktuella tillströmningen av nyanlända barn till kommunen, medför att skolan planerar att starta en ny klass i årskurs 8. Skolan beräknar att kunna motta ytterligare omkring
60 elever.
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Skolområde Nord (Gärsnäs, Kivik och St Olof)

Den aktuella tillströmningen av nyanlända barn till kommunen medför att skolorna i Nord
får ett betydande ökat antal nyanlända elever. Skolområdet har hittills endast haft enstaka
elever. Stora investeringar behövs för att starta upp förberedelseklasser vilket helt saknas i
dagsläget. Planering, rekrytering av personal samt iordningsställande av lokaler planeras
att ta cirka två månader.
Gärsnäs skola (förskoleklass-årkurs 6):

Förberedelseklass om 15 platser planeras avseende förskoleklass-årskurs 6.
S:t Olofs skola (förskoleklass-årskurs 3):

Förberedelseklass om 15 platser planeras avseende förskoleklass-årskurs 6.
Österlengymnasiet:

Se särskild verksamhetsutvecklingsplan för nyanlända på Österlengymnasiet i Simrishamn,
bilaga 1.
Skolan har lokalmässigt möjlighet att ta emot nya elever.
Nova Academy (gymnasieskola):

Skolan har hittills enbart ett par nyanlända elever varför eleverna placeras direkt i ordinarie klass.
Förskola

Plats till förskolebarn förmedlas via Bufs placeringsansvarig. Stöd/tolk ges vid behov, t.ex.
vid inskolningssamtal och föräldramöten.
Nya lokaler planeras att användas på Österlengymnasiet för att öppna en ny förskola.
Kulturpedagogiska enheten (KPE)

se under rubriken FRITID
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HÄLSA
Staffan André, samordnare inom Buf, informerar medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA), Emma Sandberg-Ställ, samt verksamhetsledare för Elevhälsan, Heléne Holmberg, om de nyanländas ankomst samt familjeförhållanden
MLA informerar ansvarig skolsköterska på skolenheten där eleven ska bli inskriven om att
ny elev är på väg in.
Erbjudande om kostnadsfri hälsoundersökning av nyanlända invandrare är motiverad om
man migrerat från ett stort antal länder i världen, se riktlinjer från Smittskydd Skåne. Erfarenheten i Simrishamns kommun är att i princip alla nyanlända barn som är berättigade
till denna undersökning genomgår den. Den hälsovalsenhet (med avtal med Region Skåne)
som genomför undersökningen skickar, efter medgivande av vårdnadshavare eller god
man, enligt överenskommelse med Elevhälsans medicinska insats i Simrishamn, journalkopia från undersökningen till MLA som i sin tur distribuerar journalkopian till ansvarig
skolsköterska på den skola barnet kommer att gå på.
Ansvarig skolsköterska på respektive skola där barnet blir aktuellt ansvarar för att:
–– ur ett smittskyddsperspektiv göra en bedömning om eleven kan börja skolan
–– meddela rektorn om skolstart är att rekommendera

Denna bedömning görs i möjligaste mån i samband med att skolsköterskan träffar barnet
vid inskrivningssamtalet i skolan eller utifrån att ha tagit del av journalkopia från hälsosamtalet i regionens regi. Vid tveksamhet kring skolstart konsulteras skolläkare och/eller
smittskyddsläkare.
I de fall eleven vid inskrivningssamtalet i skolan inte redan varit på hälsoundersökningen
som erbjuds av regionen och inte heller har en bokad tid, skickar skolsköterskan en beställning på en sådan undersökning till närmsta hälsovalsenhet.
Ansvarig skolsköterska har som rutin att inom två månader från skolstart, kalla eleven till
sig, för kontroll av välbefinnande, tillväxt, rygg, syn och hörsel samt tandstatus. Utifrån
behov kan eleven hänvisas eller remitteras till annan vårdinrättning. Vid behov kallas
eleven för uppföljning hos skolsköterskan men i övrigt följer eleven det basprogram som
elevhälsans medicinska insats arbetar efter.
Skolsköterskan lämnar en förfrågan angående vaccinationsstatus till skolläkaren, som gör
en bedömning av elevens eventuella behov av kompletterande vaccin och i så fall ordinerar detta. I många fall kan detta röra sig om ett flertal vaccinationer som ska ges under
angivet tidsintervall och i samband med vaccinering är skolsköterskorna alltid två.
När skolsköterskorna arbetar hälsofrämjande och förebyggande på gruppnivå, försöker
de alltid ha tolk tillgänglig i de fall det finns nyanlända i gruppen. De försöker även möta
eventuellt speciella behov hos gruppen nyanlända. Det kan t.ex. handla om en tjejgrupp
för nyanlända flickor på högstadiet.
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Elevhälsans centrala stödteam bistår med information och handledning kring funktionshinder och hjälpmedel samt är behjälplig vid kontakt med Region Skånes olika insatser för
barn och ungdomar i behov av stöd. Elevhälsans personal gör också utredningar i de fall
där det behövs bedömning kring skolform för de nyanlända. Dessa utredningar är följande.
–– Psykologisk utredning
–– Specialpedagogisk utredning (kan göras i samverkan med skolans specialpedagog)
–– Skolans kurator gör en social utredning
–– Skolläkare och skolsköterskan gör en medicinsk bedömning.

Simrishamn på Österlen – Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre
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FRITID
Kommunens ungdomens hus Bénka-di som tillhör Kultur- och fritidsförvaltningen har
öppen verksamhet för alla unga, 13-20 år. Verksamheten har öppet tisdagar och onsdagar
kl. 16.00-21.00 samt fredagar och lördagar kl. 19.00-23.30. Information om verksamheten
sprids genom ungdomarna själva samt genom personalen på Bénka-di och Sofia Osburn,
integrationssamordnare.
Personal från Bénka-di befinner sig även på högstadie- och gymnasieskolor som stödpersoner samt genomför olika aktiviter som inkluderar nyanlända unga.
När nyanlända unga befinner sig på Bénka-di, påverkar de spontant utformningen av samt
deltar i evenemang och aktiviter på Bénka-di.
Bénka-di arbetar aktivt med positivt bemötande och välkomnande miljö i syfte att inkludera alla unga. Personal och ungdomar samtalar kontinuerligt om metoder och aktiviteter
för att inkludera alla oavsett språkkunskaper. (Karaoke på alla språk, mat, musik och dans
från olika kulturer, kortspelet ”More Than One Story”, kreativa verkstäder m.m.) Vid behov samtalar personalen med ungdomar kring värderingar och alla människors lika värde
i syfte att behålla en trygg och välkomnande miljö.
Bénka-dis personal deltar i ”Världens hus” stödgrupper för ”tjejer” som drivs av integrationssamordnaren (se ovan).
Inom grundskoleverksamheten ansvarar Kulturpedagogiska enheten (KPE) inom Buf för
den obligatoriska Kulturgaranti som omfattar samtliga elever i grundskolan. Kulturupplevelser och eget skapande i ordinarieklasser och förberedelseklasser är ett viktigt verktyg
för integration i skolorna. Genom gemensamma kulturupplevelser och utbildning når KPE
alla grupper av barn i skolan. KPE erbjuder skolorna kultur och kulturpedagoger som
extra resurs för att inkludera och jobba med dessa frågor via kultur. Detta möjliggör och
skapar naturliga effekter som stärkt språkinläring, individers självkänsla, god gruppdynamik och inkludering av alla barn.
KPE omfattar utöver Kulturgarantin i skolan även Kulturskolan med uppdrag att tillgängliggöra kultur på fritiden till så många barn och unga som möjligt. KPE driver bl.a. följande arbete:
–– Resurs till Världens Hus tjejgrupp: designprojekt, information och utbildning i
barnkonventionen, kulturupplevelser och dans
–– Projekt med Rädda Barnen, lokalt samt region Syd: ”Kameran som verktyg” som kommer
mynna ut i en utställning (tjejgrupp), målgrupp 14-19 år, på Världens Hus.
–– Korsavadskolan: utbildning i Barnkonventionen och” kameran som verktyg”, avslutas med
en utställning. Målgrupp: elever åk 4-6. Pågående verkställande av plan i inkluderingsarbete
via kultur i samarbete med Rädda Barnen region syd och lokalföreningen i Simrishamn.
–– Inkluderingsarbete via rytmik och musik på Simrislundsskolans fritids.
–– Information och riktade åtgärder för att fånga upp nyanlända elever till Kulturskolans
aktiviteter.
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Kommunens bibliotek har öppen verksamhet för alla. Särskild sagostund med tolk erbjuds
särskilt till nyanlända barn. Språkkafé finns också tillgängligt för nyanlända.
Fritidsaktiviteter under sommaren och sommarskola genomförs i samverkan med alla
kommunens förvaltningar.
Studenter från Chalmers planerar att under sommaren genomföra fritidsaktiviteter för
nyanlända unga.
Ideella föreningar och Svenska Kyrkan genomför olika insatser för familjer, se ovan.

SPECIELLT ANGÅENDE ENSAMKOMMANDE
FLYKTINGBARN, BÅDE ASYLSÖKANDE OCH
MED PUT

Ett ensamkommande flyktingbarn har rätt att inom 48 timmar efter att ha sökt asyl, bli
anvisad till en kommun.
Efter Migrationsverket anvisat barnet/den unge till socialförvaltning har socialförvaltningen två dagar på sig innan ansvaret för den unge, övergår till socialförvaltningen enligt ett
bestämt datum.
Migrationsverket skickar också till kommunens överförmyndare att god man ska utses till
den underåriga.
Den unges ärende aktualiseras och huvudanläggare utses utav de tre socialsekreterare som
arbetar inom Barn- och ungdomsenheten med ensamkommande flyktingbarn. Utredning
inleds och för unga som placeras hos släktingar görs även en risk- och skyddsbedömning.
De unga som saknar vårdnadshavare och släktningar placeras på något av kommunens
boende. Boendena ligger i Borrby, Gärsnäs och Simrishamn. De unga kan också placeras i
familjehem. Beslut om tillfällig placering i boende, familjehem eller släkting görs tillfälligt i
avvaktan på utredning genomförs. Utredningen får ta fyra månader. (Därefter kan anstånd
beviljas.) Utredningen leder till beslut om var den unge ska placeras. Insatsen följs regelbundet upp och varje halvår informeras ärendet till socialnämnden. (Övervägande eller
omprövning av placering.) Den gode mannen är juridiskt ombud för den unge, varför kontinuerlig kontakt hålls med denne, fram till dess att den unge får put, då särskild förordnad
vårdnadshavare ska utses, varvid kontakten hålls med denne.
Under utredningen används BBIC som utredningsmetod, där bl.a. sju behovsområden
utreds efter behov. (Hälsa, utbildning, känslo- och beteendemässig utveckling, familj och
sociala relationer, identitet och socialt uppträdande, förmåga att klara sig själv.) Därefter tas
beslut om fortsatt placering i boende, familjehem, HVB-hem eller hos släkting (som även
måste godkännas som familjehem).
Socialtjänsten följer den unges placering fram till 21 års ålder. För det fall att den unge får
svårigheter eller omsorgen om barnet sviktar, beslutar socialnämnden om insatser för nödvändig vård och behandling. Den unge kan dock när den fyllt 18 år, själv välja att avsluta
sin placering.
Simrishamn på Österlen – Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre
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Om den nyanlände ungdomen skall bo på någon av kommunens fyra boendena för ensamkommande barn, meddelar ansvarig socialsekreterare anvisningen till någon av de tre
samordnarna. För närvarande är Lina Gunnarsson och Malin Svensson samordnare. Det
finns omkring 31 anställda på boendena.
Personalen på boendena kontaktar socialtjänsten i den nyanländas ankomstkommun, för
att få kännedom om vilket transitboende den unge befinner sig i. Den unge hämtas och ett
inskrivningssamtal genomförs vid den unges ankomst till kommunens boende. I samtalet
skall bakgrund, skola och hälsa genomgås. Ett inskrivningsbeslut tas och dokumenteras
i akt (Treserva). Två kontaktpersoner av personalen utses till den unge. Personalen informerar Staffan André, samordnare inom Buf, om den unges ankomst till kommunen samt
bokar tid för hälsokontroll hos Landstinget samt underrättar överförmyndaren om att en
god man skall utses. (Migrationsverket har som uppgift att meddela överförmyndaren,
men för närvarande fungerar inte denna kommunikation.) Boendepersonalen skall också
på uppdrag av den unges socialsekreterare inom 14 dagar upprätta en genomförandeplan
(BBIC), som sedan följs upp var tredje månad.
Tillsammans med den gode mannen besöker den unge med personal från boendet, skolan för att planera den unges skolgång. Vidare diskuterar personalen med den unge fram
lämpliga fritidsaktiviteter utifrån intresse hos den unge.

SAMVERKAN
Projektledaren för handlingsplanen kallar representanter för kommunens olika förvaltningar två gånger per år för informationsutbyte och samverkan eller oftare vid behov.
Kommunen samverkar med övriga aktörer kring nyanlända och ensamkommande flyktingbarn genom att projektledaren (fn lokal barnombudsman) för handlingsplanen två
gånger per år kallar till ett gemensamt möte med syfte att utbyta information och erfarenheter för att utveckla integrationsarbetet och skapa ett nätverk. I nätverket bör förutom
kommunen följande aktörer ingå: Migrationsverket, Landstinget (Region Skåne), Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, privata aktörer ansvariga för boenden, gode män, särskilt
förordnande vårdnadshavare, ideella organisationer och kyrkan.
Kommunen har ett samarbete inom SÖSK Kommuner i sydöstra Skåne, vilken nu ska
anställa en person som samordnar samhällsinformationen inom SÖSK. Denna person
skall även arbeta mot föreningslivet och andra ideella organisationer inom SÖSK, i syfte
att nyanlända ska få en möjlighet att engagera sig i föreningslivet, men också för att föreningslivet ska få en möjlighet att engagera sig i etableringen av nyanlända.

GODE MÄN OCH SÄRSKILT FÖRORDNANDE
VÅRDNADSHAVARE
Kommunens lokala barnombudsman Marie Lundin samt integrationssamordnare Sofia
Osburn kallar de gode männen och de särskild förordnande vårdnadshavarna fyra gånger
per år samt vid behov till möte för informationsutbyte och rådgivning.
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SWOT-ANALYS
STYRKOR (strengths)
Styrkan med handlingsplanen är att personalen inom de olika förvaltningarna får kunskap
och en överblick om varandras uppgifter och kan mötas kontinuerligt för att informera
varandra om aktuell situation. Detta ger även möjlighet att ge varandra stöd och råd för att
möta utmaningar och verka för förbättringar. Vidare är det en styrka att någon i kommunen (fn lokal barnombudsman) har som uppdrag att ansvara för handlingsplanens upprättande och genomförande.
Det finns både en politisk vilja och en vilja från förvaltningsledningen att ge barnen en
fungerande integration, vilket medför att personalen känner stöd och glädje i sitt arbete.
Socialförvaltningen: Kommunen har sedan år 2007 tagit emot ensamkommande flyktingbarn. Mottagandet fungerar bra, eftersom både socialsekreterare och personalen på boende har erfarenhet och kunskap samt skapat rutiner och en fast struktur kring mottagandet.
Barn- och utbildningsförvaltningen: Skolans personal har erfarenhet och vilja att ge de
nyanlända barnen en gott mottande och en god skolgång. De har därför kunskap om lagar
och regler samt vad situationen med nyanlända innebär. Skolledningen har en samsyn
kring integration och stödjer varandra för att kunna möta utmaningar och möjliggöra ett
bra och utvecklande arbete. Elevhälsan har också fått lärdomar kring nyanlända barn med
särskilda behov.
Kommunens ideella föreningar, kyrkor och civilpersoners engagemang och vilja att stödja
nyanlända är ovärderligt för kommunen och de nyanlända och en förutsättning för en god
integration.

SVAGHETER (weaknesses)
Handlingsplanens svaghet är att det både på kort och lång sikt är svårt att beräkna hur
många flyktingbarn som kommunen kommer att ta emot och förvaltningarna får därmed
svårt att anpassa och planera sina verksamheter. Kommunen kan få ett utökat antal barn
till kommunen, men barnen kan också efter Migrationsverkets eller deras familjers beslut,
på kort tid bestämma att flytta ifrån kommunen.
Gemensamt för förvaltningarna är att det är svårt att få tag på personal, lokaler och boenden, vilket bl.a. medför att aktuella lagar och barnkonventionen inte fullt ut kan följas (se
barnkonsekvensanalysen). Det är särskilt svårt att få tag på tolkar. Vidare är kostnaderna
för de nyanlända inte fullt ut budgeterade samt ersätts inte fullt ut av staten.
Socialförvaltningen: En svaghet kring mottagandet med ensamkommande flyktingbarn är
att förvaltningen inte hinner rigga organisationen i den takt de nyanlända barnen och unga
kommer till kommunen. Det är svårt att hitta rätt utbildad och erfaren personal. Ibland
behöver personal ersättas och för närvarande måste även nya socialsekreterare och personal på boendena tillsättas, eftersom de ensamkommande flyktingbarnen för närvarande är
cirka 100 barn. Avtalet med Länsstyrelsen och Migrationsverket är enbart 35 barn. Trots
detta anvisar Migrationsverket kontinuerligt kommunen nya placeringar även om socialför-
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valtningen tydligt markerat att de i nuläget inte har möjlighet att ta emot fler barn.
På grund av den ökade tillströmningen av barn, har inte socialförvaltningen inte haft möjlighet att tillräckligt snabbt anställa ny personal, vilket medfört att lagen om övervägande
till socialnämnden två gånger per år samt att socialsekreterare skall möta den unge fyra
gånger per år, inte efterlevs fullt ut.
En annan svaghet är kostnaderna för de ensamkommande barnen. Socialförvaltningen får
ekonomisk ersättning med omkring 1 900 kr/dygn per barn. För det fall att barnet har speciella behov som måste tillgodose, ersätts inte dessa kostnader, om inte barnet blir omhändertaget enligt LVU, då kommunen får full kostnadsersättning.
Migrationsverkets information till kommunen har blivit bristfällig, vilket medför risker för
barnens mottagande.
Det flyttar även i år in fler flyktingar med permanent uppehållstillstånd än tidigare ( i år
177 personer varav 61 barn), vilket innebär en hög belastning för integrationsenheten för
att kunna genomföra en lyckad integration.
Barn- och utbildningsförvaltningen: Kommunen har ett stort antal friskolor och friförskolor, vilka själva får bestämma om de tar emot nyanlända barn. Det är enbart Hammenhögs friskola och friförskola som tar emot nyanlända barn, vilket bidrar till att arbetsbelastningen blir högre för kommunen. Konsekvensen blir även att kommunen inte kan erbjuda
kommunens barn en likvärdig skola varvid integrationen försvåras.
Det är svårt för skolor och förskolor att skaffa utrymme och personal till de nyanlända, vilket sannolikt medför att skolan inte fullt ut kommer att kunna följa den nya lagstiftningen
från 1/1 2016 kring nyanlända barn, (proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända
elever-mottagande och skolgång). Vad avser förskolan medför detta en risk att riktlinjer
och kvalité försämras.
Den nya efterfrågan på lokaler, medför att kommunen eventuellt måste säga upp avtal med
föreningar och kyrkan.
Vad avser kostnaderna för nyanlända barns skolgång, ersätts kostnaderna för närvarande
omkring 61 %. Schablonersättningen för kostnader för barn i förskola och skola, beräknas
fr.o.m. 1 januari 2016 höjas med 50 %, vilket innebär att kommunens kostnader beräknas
ersättas med omkring 80 %. Detta medför att 20 % kommer att belastas skolornas och
kommunens budget.
Vad gäller Centrala elevhälsans arbete, innebär att insatserna kring nyanlända barn avsevärt höjer elevhälsans kostnader samt sysselsättning för befintlig personal, vilket kan
medföra att köer uppstår och andra arbetsuppgifter försenas. Exempel på detta är det s.k.
basprogrammet för elevhälsans medicinska insats med vaccinationer och hälsoundersökningar samt utredningar i det centrala stödteamet. Kostnaden för utredningar inom elevhälsan avseende psykolog och specialpedagog beräknas uppgå till omkring 50 0000 kr per
elev.

16

MÖJLIGHETER (opportunities)
Handlingsplanen ger utrymme för möten och samarbete mellan de olika förvaltningarna,
vilket ger möjligheter att komma fram till kreativa lösningar kring utmaningar. Detta medför att kunskapen kring de nyanlända barnens rättigheter och kännedom om förvaltningarnas olika uppgifter kan öka, vilket i sin tur kan skapa möjligheter att gemensamt utveckla
handlingsplanen kontinuerligt. Detta medför sannolikt att integrationen förbättras.
Socialförvaltningen: Eftersom kommunen sedan länge har tagit emot ensamkommande
flyktingbarn, har de trots den ökade tillströmningen, hittills kunnat ta emot barnen på ett
bra sätt.
Handlingsplanen ger möjligheter för personalen på boendena att få kontakter med svenska
ungdomar och familjer, som kan stödja barnen i deras integration.
Integrationssamordnaren samverkar med andra förvaltningar samt med de ideella organisationerna kring olika aktiviteter, som medför en samordning och effektivisering, vilket
sannolikt bidrar till en bättre integration. Närvaro på anläggningsboendena medför också
att de nyanlända kan få stöd och information kring sina behov.
Barn och utbildningsförvaltningen: Skolledningens samarbete och delaktighet i handlingsplanens upprättande och uppföljning ger möjligheter till ökat samarbete med kommunens
övriga förvaltningar. Vidare är information om ideella organisationers verksamhet viktig
för att möjliggöra att familj och barn får stöd på fritiden. Skolans och elevhälsans erfarenhet kring arbete med nyanlända, ger dem bättre förutsättningar att planera sin verksamhet.
Kulturskolan KPE med kompetens att möta barn i olika kulturella uttryck är en resurs för
integrering både under skoltid och på fritiden.
Kultur- och fritidsförvaltningen: Trots att Benká-di, jämfört med förra året, har omkring 60
% fler besökare, varav ett stort antal är nyanlända ungdomar, fungerar verksamheten bra.
Verksamheten ger möjlighet för de nyanlända ungdomarna att träffa svenska ungdomar
som bidrar till en bra integration.

HOT (threats)
Ett gemensamt hot för kommunen är att kommunen har svårt att påverka den ökade
tillströmningen av nyanlända och att det är privata aktörer och Migrationsverket som i
huvudsak bestämmer antalet nyanlända till kommunen.
Socialförvaltningen: Om tillströmningen av ensamkommande flyktingbarn fortsätter att
öka, finns det stor risk för att kvalitén på mottagandet att försämras. Det finns också en
begränsning hur många barn som kommunen kan anordna boende och personal till.
Barn- och utbildningsförvaltningen: En fortsatt tillströmning av nyanlända barn innebär
stora svårigheter att ge de nyanlända barnen deras rättigheter enligt lag och barnkonventionen.
Den ökade tillströmningen av nyanlända, kan medföra psykisk stress hos kommunens personal men även hos övriga engagerade. Handledning behöver erbjudas till personal som
har behov av stöd.
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Att Simrishamns kommun är en liten kommun med drygt 20 000 invånare, innebär ett hot
om brist på personal och att den personal som har olika funktioner är svåra att ersätta.
En svår fråga är hur de nyanländas behov påverkar övriga barns rättigheter att få sina behov tillgodoses och hur detta kan medföra spänningar i samhället.
Slutligen kan dock den slutsatsen dras att handlingsplanens styrkor och möjligheter gör att
hoten inte är lika starka som de kunde ha varit.

KONSEKVENSUTVÄRDERING
Handlingsplanen samt den tidigare upprättade barnkonsekvensanalys i frågan ska en gång
per halvår utvärderas och revideras av representanter från de olika förvaltningarna som
ansvarar för de nyanlända barnen/unga.
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Barnkonventionens grundprinciper och barnsyn

Artikel 2:
Alla barn är lika
mycket värda och
har samma rättigheter. Ingen får
diskrimineras.

Artikel 6:
Alla barn har
rätt till liv och
utveckling.

Artikel 3:
Barnets bästa ska
alltid komma i
främsta rummet.

Artikel 12:
Alla barn har
rätt att utrycka sin åsikt.
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