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§ 150 Dnr 2022-000014 006 

Fastställande av dagordning för nämndsammanträdet 
2022-10-25 

 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att dagordningen ska godkännas.       

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg ställer proposition på yrkandet och finner att 

nämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen för dagens 

sammanträde.  

________________ 

 

Exp: 

Akten 
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§ 151 Dnr 2022-000001 006 

Val av justerare och tid för justering för 
nämndsammanträdet 2022-10-25 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) samt ledamot Malin 

Månsson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att justering sker digitalt 2022-11-01 

kl. 17:00. Ledamot Malin Månsson (S) utses att, jämte ordförande Therese 

Åberg (M), justera dagens protokoll.  

§ 155 justeras omedelbart efter dagens sammanträde.     

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på yrkandet och finner att 

nämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Socialnämnden beslutar att justering sker digitalt 2022-11-01 kl. 17:00. 

Ledamot Malin Månsson (S) utses att, jämte ordförande Therese Åberg (M), 

justera dagens protokoll.  

§ 155 justeras omedelbart efter dagens sammanträde. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 152 Dnr 2022-000021 700 

Projekt BarnSäkert 

Linda Håkansson, barnhälsovårdssamordnare föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Anteckningar av nämndsekreteraren vid sammanträdet:  

Projektet bygger på samarbete mellan barnhälsovården och de förebyggande 

insatserna i socialtjänsten.  

Syftet med BarnSäkert är att utrusta barnhälsovården med en allsidig och 

praktisk metod för att identifiera psykosociala riskfaktorer som är kopplade 

till att barn far illa samt att erbjuda en hjälp till åtgärd.  

I första steget sker utbildning av barnhälsovårdspsykologer och 

familjebehandlare. 

Andra steget är ett föräldraformulär som fylls i vid förutbestämda åldrar.  

Utifrån formuläret erbjuds i steg tre samtal om eventuella problem och 

lösningar. Samtalet sker hela tiden utifrån ett barnperspektiv.  

I steg fyra erbjuds familjen hjälp från befintliga resurser inom region, 

kommun och/eller ideella verksamheter som är sammanställda i en s.k. 

resurspalett. 

Barnhälsovårdssamordnare Linda Håkansson kommer att mejla 

nämndsekreteraren en länk samt PowerPoint-presentation, som 

nämndsekreteraren vidarebefordrar till nämndens ledamöter och ersättare.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) samt ledamöterna Malin 

Månsson (S), Thomas Svensson (S), Marianne Flink Lundqvist (L), Birgitta 

Lagerlund (M), tjänstgörande ersättarna Lena Karstensson (M), Carina Aulin 

(SD), Ewa Kihlström-Widstrand (SD) och ersättare Martin Johansson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att socialnämnden noterar 

informationen till protokollet.      
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Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på yrkandet och finner att 

nämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 153 Dnr 2022-000182 700 

Information från förebyggande teamet 

Fältsekreterarna Josefin Feldmanis och Emil Magnusson informerar. 

Sammanfattning  

Anteckningar av nämndsekreteraren vid sammanträdet: 

I förebyggande teamet jobbar man bland annat med:  

- Våldsförebyggande arbete. 

- Uppsökande och relationsskapande arbete.  

- Olika samverkansgrupper. 

- Fältarbete på skola och i stan.  

- Förhandsbedömningar. 

- Verkställande av ungdomstjänster. 

- Vissa behandlingsinsatser.       

De tillhandahåller också vissa serviceinsatser såsom bland annat Komet, 

samtalskontakt, drogtester, informationsträffar, kartläggning och PUST 

(projekt ungdom sommartid). 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) samt ledamöterna Birgitta 

Lagerlund (M), Thomas Svensson (S), Malin Månsson (S), Marianne Flink 

Lundkvist (L), tjänstgörande ersättarna Lena Karstensson (M), Ewa 

Kihlström-Widstrand (SD) och ersättare Martin Johansson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet.       

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på yrkandet och finner att 

nämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 154 Dnr 2022-000019 700 

Rapportsammanställning av förebyggande teamets 
insats PUST sommaren 2022 

Fältsekreterarna Josefin Feldmanis och Emil Magnusson informerar. 

Sammanfattning  

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

PUST (projekt ungdom sommartid) var ett projekt som togs fram i syfte att 

erbjuda Ronnebys ungdomar i högstadieålder meningsfull sysselsättning 

under sommaren. Syftet med projektet var även att bemöta föräldrarnas oro 

för sina ungdomar under sommaren och ungdomarnas brist på sysselsättning 

och pengar. 

PUST är numera inte ett projekt utan är en permanent del av Förebyggande 

teamets (socialtjänsten) arbetsuppgifter. Det är fältsekreterarna som väljer ut 

ungdomar som ska få delta i insatsen och numera handlar det om en 

strukturerad arbetspraktik för dessa ungdomar. Flera positiva erfarenheter 

har framkommit genom sammanställningen av 2022 års PUST arbete, 

exempelvis hur ungdomarna utvecklats under sin arbetstid och hur 

ungdomarna fick möjlighet att knyta kontakter och vara en del av ett 

sammanhang i samhället under tiden i PUST. 

En sammanställning över sommarens aktiviteter och utfall har tagits fram av 

Förebyggande Teamet och presenteras för socialnämnden.       

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att: 

- Notera informationen till protokollet.        

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) samt ledamöterna Marianne 

Flink Lundkvist (L), Malin Månsson (S), tjänstgörande ersättarna Carina 

Aulin (SD), Ewa Kihlström-Widstrand (SD), Pia Zickbauer Svabre (S), Ylva 

Särnmark (M) och ersättare Martin Johanson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att socialnämnden noterar 

informationen till protokollet.       

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på yrkandet och finner att 

nämnden bifaller detsamma.       
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Underlag 

Utvärdering PUST 2022. 

PUST. 

--- 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-17. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 155 Dnr 2022-000172 130 

Remissvar Integrationsstrategi Blekinge 2023–2026 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.  

Sammanfattning  

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Det för närvarande giltiga policydokumentet ”Regional överenskommelse i 

Blekinge” upphör i slutet av 2022. Blekinges Beredningsgrupp för 

integration har tagit fram förslag till nästkommande ”Integrationsstrategi 

Blekinge”, som kommer att gälla från 2023–2026.  

Dokumentet är avstämt med Integrationsrådet, som är länets högsta 

strategiska forum inom integrationsfrågor. Målet med strategin är att bidra 

till en jämställd, jämlik och hållbar integration för Blekinges alla invånare. 

Beskrivning av ärendet 

Tillsammans med årliga handlingsplaner, kommer strategin att ge ett 

ramverk för systematiskt och välriktat samarbete mellan länets fem 

kommuner och statliga myndigheter. Den medför på så vis långsiktiga 

perspektiv och en gemensam vision i det regionala integrationsarbetet, som 

avspeglas i ökad välfärd för individen, en tillväxande ekonomi och ett 

inkluderande samhälle.         

Bedömning/Förslag till remissyttrande 

I strategin har man inriktat sig mot fem olika strategiska mål kopplat till 

Agenda 2030. Fokusområdena har inte tagit ställning till eller viktat om 

något område behöver förstärkas mer än något annat. Förvaltningen anser att 

förslag till strategi ska ta ett sådant ställningstagande utifrån en 

nulägesbeskrivning.  

Ytterligare synpunkt är fråga om varför man anger ensamkommande barn 

som ett eget begrepp. Strategin bör innehålla begreppet barn och särskilt 

belysa vad det innebär att vara barn i sammanhanget integration för att 

uppmärksamma barnen på ett tydligt sätt.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås anta yttrandet som sitt eget samt överlämna 

detsamma till kommunstyrelsen. 

Ärendet bör enligt remiss direktjusteras för att kunna behandlas på 

kommunstyrelsen den 1 november 2022.      
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) samt ledamöterna Marianne 

Flink Lundkvist (L), Malin Månsson (S), Birgitta Lagerlund (M), Thomas 

Svensson (S) och tjänstgörande ersättare Ylva Särnmark (M) samt ersättare 

Martin Johansson (S). 

Yrkanden 

Yrkande 1 

Ledamot Malin Månsson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Yrkande 2 

Tjänstgörande ersättare Ylva Särnmark (M) tilläggsyrkar att meningarna som 

står på sidan ett, sista stycket, tredje och fjärde meningen ”Integration är inte 

ett sätt för individen att anpassa sig till…” bör förtydligas och utvecklas för 

att undvika eventuella missförstånd.  

Yrkande 3 

Ledamot Marianne Flink Lundkvist (L) gör följande tilläggsyrkande: 

Civilsamhällets roll behöver synliggöras i strategin. För att lösa dagens 

komplexa samhällsutmaningar, där integration är en av de stora 

utmaningarna, behövs ett engagemang från samhällets alla tre sektorer 

(näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället). 

Civilsamhället erbjuder en uppsjö av möjligheter att delta i en utveckling 

som är socialt hållbar, inkluderande och innovativ.  

Civilsamhället bör vara en jämbördig part vid sidan av näringslivet och 

offentlig sektor.  

Detta perspektiv saknas i strategin.      

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på de tre yrkandena tillsammans och finner 

att nämnden bifaller samtliga yrkanden.      

Underlag 

Förslag till Integrationsstrategi Blekinge 2023-2026. 

Remiss, Integrationsstrategi Blekinge, missiv. 

Bilaga 

Integrationsstrategi i Blekinge 2023–2026, till protokollet tillhörande bilaga 

1. 
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Beslut 

1. Socialnämnden antar yttrandet, under rubriken Bedömning/Förslag till 

remissyttrande, som sitt eget och överlämnar detsamma till 

kommunstyrelsen med följande tillägg: 

a. Meningarna som står på sidan ett, sista stycket, tredje och fjärde 

meningen med början ”Integration är inte ett sätt för individen att 

anpassa sig till…” bör förtydligas och utvecklas för att undvika 

eventuella missförstånd.  

b. Civilsamhällets roll behöver synliggöras i strategin. För att lösa 

dagens komplexa samhällsutmaningar, där integration är en av de 

stora utmaningarna, behövs ett engagemang från samhällets alla 

tre sektorer (näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället). 

Civilsamhället erbjuder en uppsjö av möjligheter att delta i en 

utveckling som är socialt hållbar, inkluderande och innovativ.  

Civilsamhället bör vara en jämbördig part vid sidan av 

näringslivet och offentlig sektor.  

Detta perspektiv saknas i strategin. 

Socialnämnden beslutar att ärendet ska justeras omedelbart för att kunna 

behandlas på kommunstyrelsen den 1 november 2022. 

Förslag till yttrande – till kommunstyrelsen med de beslutade tilläggen: 

I strategin har man inriktat sig mot fem olika strategiska mål kopplat till 

Agenda 2030. Fokusområdena har inte tagit ställning till eller viktat om 

något område behöver förstärkas mer än något annat. Kommunstyrelsen 

anser att förslag till strategi ska ta ett sådant ställningstagande utifrån en 

nulägesbeskrivning. Ytterligare synpunkt är fråga om varför man anger 

ensamkommande barn som ett eget begrepp. Strategin bör innehålla 

begreppet barn och särskilt belysa vad det innebär att vara barn i 

sammanhanget integration för att uppmärksamma barnen på ett tydligt sätt. 

Meningarna som står på sidan ett, sista stycket, tredje och fjärde meningen 

med början ”Integration är inte ett sätt för individen att anpassa sig till…” 

bör förtydligas och utvecklas för att undvika eventuella missförstånd.  

Civilsamhällets roll behöver synliggöras i strategin. För att lösa dagens 

komplexa samhällsutmaningar, där integration är en av de stora 

utmaningarna, behövs ett engagemang från samhällets alla tre sektorer 

(näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället). 

Civilsamhället erbjuder en uppsjö av möjligheter att delta i en utveckling 

som är socialt hållbar, inkluderande och innovativ.  

Civilsamhället bör vara en jämbördig part vid sidan av näringslivet och 

offentlig sektor. Detta perspektiv saknas i strategin. 

________________ 

Exp: Kommunstyrelsen, dnr 2022/447, Akten     



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(23) 
2022-10-25  

 

  
 

 
Justeringsdatum: 2022-11-01 Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 156 Dnr 2022-000008 042 

Verksamhetsuppföljning barn och familj, 
utredningsenheten barn och ensamkommande barn – 
2022-10-25 

Enhetschef Else-Mari Emilsson föredrar ärendet.  

Sammanfattning  

Verksamhetsuppföljning för Barn- och familj, september månad 2022, 

redovisas tillsammans med orsaker och insatser för nämnden.         

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) samt ledamot Malin 

Månsson (S), tjänstgörande ersättare Ylva Särnmark (M) och ersättare 

Martin Johansson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att socialnämnden godkänner 

redovisningen och noterar den till protokollet samt att en 

protokollsanteckning förs in i protokollet som beskriver den aktuella 

situationen i verksamheten Barn- och familj.      

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på yrkandet och nämnden 

bifaller detsamma.      

Protokollsanteckning 

Ett ökat inflöde av anmälningar och även en ökad allvarlighetsgrad på 

anmälningarna under september månad, har orsakat en stor belastning på 

verksamheten Barn- och familj i dagsläget.  

Underlag 

BoF mått september 22. 

BoF aktualiseringar och insatser september 22. 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen och noterar den till protokollet 

samt för in en protokollsanteckning som beskriver den aktuella situationen i 

verksamheten Barn- och familj.   

_______________ 

Exp: Akten  
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§ 157 Dnr 2022-000009 042 

Verksamhetsuppföljning försörjningsstöd/ekonomiskt 
bistånd – 2022-10-25 

 

Sammanfattning  

Verksamhetsuppföljning för Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd, 

september månad 2022, redovisas för nämnden.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) samt ledamot Malin 

Månsson (S) och ersättare Martin Johansson (S).  

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att socialnämnden godkänner 

redovisningen och noterar den till protokollet.       

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på yrkandet och finner att 

nämnden bifaller detsamma.      

Underlag 

Försörjningsstöd september 22. 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen och noterar den till protokollet. 

_____________ 

Exp: 

Akten 
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§ 158 Dnr 2022-000010 042 

Verksamhetsuppföljning, vuxenenheten – 2022-10-25 

Enhetschef Petter Augustsson samt verksamhetschef Emma Stahre svarar på 

frågor kring ärendet.  

Sammanfattning  

Verksamhetsuppföljningar för Vuxenenheten och Sesam, september månad 

2022, redovisas för nämnden.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) samt ledamöterna Malin 

Månsson (S) och Nicolas Westrup (SD).  

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att socialnämnden godkänner 

redovisningen och noterar den till protokollet.       

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på yrkandet och finner att 

nämnden bifaller detsamma.      

Underlag 

Sesam september 22. 

Vuxenenheten sept 22. 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen och noterar den till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 159 Dnr 2022-000087 042 

Verksamhetsuppföljning arbetsmarknad och 
integration (AME) 

 

Sammanfattning  

Verksamhetsuppföljning för arbetsmarknad och integration (AME), 

september månad 2022, redovisas för nämnden.     

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) samt tjänstgörande ersättare 

Ewa Kihlström Widstrand (SD) och ersättare Martin Johansson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att socialnämnden godkänner 

redovisningen och noterar det till protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på yrkandet och finner att 

nämnden bifaller detsamma.      

Underlag 

Statistik AME september 2022 (pdf). 

Statistik AME september 2022 (Excel). 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen och noterar det till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 160 Dnr 2022-000072 752 

2022 - Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering 
enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade samt 4 kap 1 § och rapportering 
enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen 

 

Sammanfattning  

Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd 

och service till vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § och rapportering 

enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen, för tredje kvartalet 2022, redovisas för 

socialnämnden.      

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att socialnämnden beslutar att 

godkänna redovisningen och notera återrapporteringen till protokollet samt 

översända densamma till kommunfullmäktige.       

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på yrkandet och finner att 

nämnden bifaller detsamma.       

Underlag 

Ej verkställda beslut Q3- möteshandlingar. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen och noterar 

återrapporteringen till protokollet samt översänder densamma till 

kommunfullmäktige. 

 ________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige (med underlaget) 

Akten    
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§ 161 Dnr 2022-000006 700 

Aktuellt i verksamheten 2022-10-25 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich informerar: 

 En lex Sarah-anmälning har inkommit i oktober. Anmälan berör 

bemanning nattetid på en gruppbostad.  

Åtgärder som vidtas från förvaltningens sida är bland annat att 

säkerställa informationsöverlämning från hälso- och sjukvården till 

personal på gruppbostaden, utbildning/uppdatering i 

förflyttningsteknik, rutin för när nya hjälpmedel eller arbetssätt 

införs, säkerställa att rutiner innehåller dygnets alla timmar samt även 

säkerställa att de olika journalsystemen kommunicerar med varandra.  

Det bedöms inte finnas/ha funnits missförhållanden för personen på 

gruppbostaden och därmed kommer förvaltningen inte att anmäla 

händelsen till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). 

 Förvaltningen avvaktar budget inför kommande år för att kunna 

planera verksamheten.  

 Framöver väntas riksdagen fatta beslut om en ny socialtjänstlag, se 

SOU 2020:47. 

 Även resultatet av LSS – utredningen avseende personlig assistans 

inväntas, se SOU 2018:88. Denna utredning kan bland annat besvara 

var ansvaret för verksamheten ska ligga. Utredningen väntas 

presenteras i mars nästa år.  

 Det pågår också en samsjuklighetsutredning, vilken behandlar 

beroende i kombination med annan diagnos, se SOU 2021:93. Även 

här kan ansvarsfrågan komma att förändras och sådana förändringar 

påverkar verksamheten.   

 Med anledning av de olika förändringar som kan komma att göras 

avseende ansvarsfrågorna inom de olika områdena ovan, är det en 

svårighet att veta vilken organisation som kan vara lämplig i 

verksamheten.  

 Det är, även fortsättningsvis, av stor vikt att samverka mellan 

utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen för att på så vis 

undvika onödig problematik och större kostnader i framtiden.  

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/08/sou-202047/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/01/sou-201888/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/11/sou-202193/
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) samt ledamot Marianne 

Flink Lundkvist (L), Birgitta Lagerlund (M) och tjänstgörande ersättare Ylva 

Särnmark (M). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att socialnämnden noterar 

informationen till protokollet.       

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på yrkandet och finner att 

nämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 162 Dnr 2022-000003 006 

Delgivningsärenden – 2022-10-25 

Sammanfattning  
Nedanstående delgivningsärenden har gått ut till nämndens ledamöter och 

ersättare via Ciceron Assistent i samband med kallelsen till sammanträdet:    

1. Beslut-2022000230-KS-§ 164 - Uppföljning och uppdatering av 

Reglemente för internkontroll och tillhörande 

tillämpningsanvisningar. 

2. Beslut-2022000232-KS-§ 165 - Riktlinje för styrdokument. 

a. Riktlinje för styrdokument_2022_A. 

3. Direktionsprotokoll 2022-09-30 justerat - Cura. 

4. Protokollsutdrag § 35 - Beslut om delårsrapport för 

Kommunsamverkan Cura Individutveckling 2022. 

a. Bilaga § 35 2022 Delårsrapport för Cura Individutveckling 

2022. 

5. Protokollsutdrag § 36 - Beslut om återbetalning av statsbidrag 

avseende Personliga ombud 2022 - Cura. 

6. Protokollsutdrag § 37 - Beslut om uppsägning av 4 lägenheter för 

skyddat boende samt 1 för våldsutövare Bordlagt ärende – Cura. 

7. Beslut-2022000415-KS-§ 254 - Delårsrapport 2022-08-31 för 

Ronneby kommun. 

8. Beslut-2022000410-KS-§ 279 - Förslag gällande ersättning för 

elever 18-20 år som studerar på folkhögskola (KAA FHS).  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) samt ledamöterna Malin 

Månsson (S), Birgitta Lagerlund (M) och tjänstgörande ersättare Ewa 

Kihlström-Widstrand (SD). 

Yrkanden 
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att socialnämnden noterar 

delgivningsärendena till protokollet.      

Propositionsordning 
Ordförande Therese Åberg ställer proposition på yrkandet och finner att 

nämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden noterar delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten   
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§ 163 Dnr 2022-000004 006 

Delegationsärenden - 2022-10-25  

 

Sammanfattning  

Delegationsbeslut för perioden 2022-09-01 till 2022-09-30 har distribuerats 

ut till nämndens ledamöter och ersättare via Ciceron Assistent i samband 

med att kallelsen till nämndsammanträdet skickades.      

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att socialnämnden godkänner 

redovisningen av delegationsbesluten och noterar dem till protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på yrkandet och finner att 

nämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten och noterar 

dem till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(23) 
2022-10-25  
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§ 164 Dnr 2022-000002 006 

Övriga frågor – 2022-10-25 

 

Sammanfattning  

- Ledamot Malin Månsson (S) påminner nämndens ledamöter och 

ersättare om att radera alla eventuella individärenden från sin 

Ipad/platta/dator och att ta bort sådana eventuella filer även från 

papperskorgen.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) samt ledamot Malin 

Månsson (S) och tjänstgörande ersättare Ewa Kihlström-Widstrand (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att socialnämnden noterar 

informationen till protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på yrkandet och finner att 

nämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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Integrationsstrategi Blekinge, 2023 – 2026 

 

1. Varför Blekinge behöver integration 

Vi lever i en värld i ständig förändring där människors förflyttning mellan gränser påverkas 

av kriser, krig, klimatförändringar eller helt enkelt sökandet efter ett bättre liv. Migration 

är ett vanligt fenomen som tagit plats genom historiens gång. I dagens globaliserade värld 

är migration mer frekvent och omfattande än någonsin.  

Sverige står bakom FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 

flyktingkonventionen och barnkonventionen. Därmed finns ett ansvar att ta emot 

flyktingar och skyddsbehövande, både barn och vuxna. Vi är även ett land som ska vara 

ledande i arbetet med Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling, där 

även Regeringens mål för integrationspolitiken återfinns.  

 

 

För Blekinge är den demografiska utmaningen en av de viktigaste frågorna för den 

framtida regionala utvecklingen. Blekinge är ett av två län i Sverige vars befolkning 

minskade under 2021, likt de två tidigare åren. Att få folk att flytta till och stanna i 

Blekinge är viktigt av många skäl. Nya länsinvånare bidrar till den ekonomiska tillväxten 

och kompetensbehovet genom sina unika kvalitéer och kunskaper och hjälper på så vis 

till att utveckla länet. Den regionala utvecklingsstrategin Växtplats Blekinge bygger på 

just detta och betonar att en växtplats behöver växtkraft. Därför är välfungerande 

etablering och framgångsrik integration viktiga nyckelfaktorer för Blekinges hållbara 

utveckling.  

Integration är också en fråga om demokrati, mänskliga rättigheter och kulturell mångfald. 

Det är en ömsesidig process som präglas av respekt och värdesättande av allas olikheter 

inom de gränser som följs av grundläggande demokratiska värderingar. Integration är 

inte ett sätt för individer att anpassa sig till majoriteten, snarare tvärtom. Den utgör 

motsatsen till assimilation, segregation, diskriminering och utanförskap. Därför ska alla 

nyinflyttade Blekingebor känna sig välkomna, accepterade och finna delaktighet i 

samhället. För utrikesfödda är detta inte alls enkelt.  

Agenda 2030 är den mest omfattande agendan för hållbar 

utveckling som världens länder någonsin antagit. Sverige 

har höga ambitioner för att genomföra Agenda 2030 och 

uppfylla de 17 globala målen, både internationellt och 

nationellt. Flera av de målen rör, direkt eller indirekt, 

mottagande och etablering, så som mål kopplade till hälsa, 

utbildning, ekonomisk tillväxt samt fredliga och 

inkluderande samhällen. 

asaro
Textruta
Till protokollet SN 2022-10-25 § 155 tillhörande bilaga 1
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Enligt Statistiska Centralbyrån är 19,6% av Blekinges befolkning födda i ett annat land än 

Sverige. För många av dessa personer finns en språkbarriär som begränsar sociala 

kontakter och gör det svårt att etablera relationer, hitta jobb och finna vänskap. Genom 

gemensamt arbete med att främja integration kan vi underlätta inträdet i det svenska 

samhället och skapa förutsättningar för att fler som kommer från andra länder också vill 

stanna kvar i Blekinge. Det största ansvaret i denna process ligger på offentliga aktörer. 

Men framgångsrik och hållbar integration kräver dessutom engagemang från samtliga 

aktörer i samhället, både nuvarande och kommande generationer, oavsett vilka 

förändringar som väntar oss i framtiden. 

 

2. Integrationsstrategi som plattform för samarbete 

I Blekinge har samverkan kring integration mellan offentliga aktörer pågått under en lång 

tid och flera regionala överenskommelser har antagits sedan 2013. Vårt goda samarbete 

bygger på år av kunskaps-, praxis- och erfarenhetsutbyten. I dagsläget finns det både 

utmaningar och möjligheter med utveckling av integrationsarbetet i länet. Under de 

senaste åren har mottagandet förändrats flera gånger från relativt lågt till väldigt högt. 

Den senaste stora flyktingströmmen från Ukraina och Blekinges geografiska position visar 

särskilt på behovet av god beredskap och kapacitet för ett lyckat och effektivt 

mottagande. På grund av detta behöver vi nu mer än någonsin samarbeta för att 

förbättra våra möjligheter att anpassa resurser efter behov.  

Det minskade mottagande som coronapandemin medförde resulterade i omorganisering 

inom myndigheter och kommuner, avveckling av verksamheter och rationalisering av 

resurser. Detta har lett till en viss oro kring förlorad kompetens och praxis som byggts 

upp under åren. Samtidigt blir det mer effektivt och hållbart om vi använder våra 

befintliga resurser inom länet tillsammans. Därför är det en av länets stora utmaningar 

att bygga ett skalbart system som enkelt och snabbt kan anpassas till förändringar i 

mottagandet.  

I det regionala integrationsarbetet deltar Migrationsverket, Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen, Region Blekinge, Statens servicecenter, Länsstyrelsen Blekinge samt 

länets fem kommuner. Samarbete mellan aktörerna genom den regionala 

integrationsstrategin är viktig av flera olika skäl. Strategin är ett policyverktyg för att 

förverkliga de integrationspolitiska målen på länsnivå samtidigt som den fungerar som 

policyramverk för länets integrationsinsatser. Den ger bättre förutsättningar för 

systematiskt och välriktat samarbete mellan länets fem kommuner och statliga 

myndigheter. Strategin medför på så vis långsiktiga perspektiv och en gemensam vision i 

integrationsarbetet som avspeglas i ökad välfärd för individen, en tillväxande ekonomi 

och ett inkluderande samhälle.  

Regeringens mål för integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 

för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. 
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I och med att behovet av mottagandet förändras över tid har även samverkan anpassats 

utefter de rådande situationerna. I framtagandet av ett nytt policydokument för 

integration beslutades att övergå från tidigare regional överenskommelse (RÖK) till en 

regional integrationsstrategi. Strategin utgör en naturlig fortsättning samt utveckling av 

det samarbete som pågått sedan den första RÖK:en. En bredare målgrupp och ett större 

perspektiv på etablering är nödvändigt för ett fördjupat integrationsarbete vilket 

kommer att resultera i ett mer välmående, sammanhängande och inkluderande samhälle 

på lång sikt. 

Det är viktigt att Blekinges integrationsstrategi går hand i hand med andra övergripande 

styrdokument både på global, nationell och regional nivå. Integrationsarbetet utgår ifrån 

följande policydokument:  

Agenda 2030 

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för en hållbar utveckling och antogs av 

världens ledare år 2015. I målen återfinns 169 delmål som alla genomsyras av tre 

dimensioner för hållbar utveckling: de ekonomiska, sociala och miljömässiga. Målen 

omfattas av alla världens länder och människor för att på så vis nås till år 2030. En 

stor del av ansvaret för att uppnå målen ligger på regional och lokal nivå. 

Regional utvecklingsstrategi Blekinge 

Den regionala utvecklingsstrategin Växtplats Blekinge är en gemensam regional 

strategi i arbetet med att utveckla och stärka länets möjligheter för både människor 

och företag att utvecklas och växa. Strategin antogs 2022 och innehåller riktlinjer 

samt mål fram till år 2030 och ska följas av region, kommun, statliga aktörer, 

akademi, näringsliv och civilsamhället. 

Regional kompetensförsörjningsplan  

Kompetensförsörjningsplanen utgår från Regional utvecklingsstrategin som ett 

utvecklingsområde. Planen identifierar ett antal insatser som ska bidra till att 

Blekinges arbetsgivare och arbetstagare ska hitta varandra. Region, kommun, statliga 

aktörer, akademi, näringsliv och civilsamhället har alla en roll för att nå identifierade 

mål. 

Regional folkhälsoplan 

Folkhälsa är ett av de fyra perspektiv som genomsyrar den regionala 

utvecklingsstrategin och är en viktig del av strategins utvecklingsområde Hög 

livskvalitet. Den regionala folkhälsoplanen syftar till att samordna och fokusera hela 

länets folkhälsoarbete för att minska omotiverade skillnaderna i hälsoutfall mellan 

olika socioekonomiska grupper i länet.  

 

Jämställdhetsstrategin 

Ett jämställt Blekinge antogs 2018 och är ett policydokument för länets 

jämställdhetsarbete. Strategin utgår ifrån det övergripande nationella 

jämställdhetspolitiska målet om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma 
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samhället och sina egna liv. Därtill finns det sex jämställdhetspolitiska delmål 

relevanta även för integrationsarbetet i Blekinge: 

o En jämn fördelning av makt och inflytande  
o Ekonomisk jämställdhet  
o Jämställd utbildning  
o Jämställd fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet  
o Jämställd hälsa  
o Mäns våld mot kvinnor ska upphöra  

 
Strategin innehåller olika mål och prioriteringar som alla länets aktörer ska arbeta 

med för att på så vis nå ett jämställt Blekinge år 2026.  

 

3. Målgrupp 

Integrationsstrategin Blekinge riktar sig mot både insatser för individer samt samarbete 

mellan offentliga och andra aktörer. Därför kan tre målgrupper identifieras: 

Den primära målgruppen är asylsökande, ensamkommande barn och unga, nyanlända 

personer samt övriga utrikesfödda som är i behov av integration. 

Den sekundära målgruppen är offentliga aktörer i länet, med andra ord kommuner och 

statliga myndigheter.  

Den tredje målgruppen är privata och ideella aktörer samt alla länets invånare som på ett 

eller annat sätt bidrar till våra integrationsinsatser. 

 

Begrepp som används i strategin* 

Asylsökande är en person som lämnat sitt land för att söka skydd men ännu inte fått 
beslut om han eller hon kommer att få uppehållstillstånd.  
Inom gruppen asylsökande ingår också flyktningar enligt Massflyktsdirektivet. De har 
fått ett tillfälligt uppehållstillstånd som ger vuxna rätt att arbeta och barn att gå i skola i 
Sverige.  
 

Nyanländ är den person som beviljats uppehållstillstånd i Sverige och fått en 

kommunplacering. Dock används begreppet nyanländ med olika definitioner av olika 

myndigheter. I den regionala integrationsstrategin räknas en person som nyanländ 

under de första 36 månaderna från den tidpunkt då personen fick sitt uppehållstillstånd. 

Enligt Skollagen avses med nyanländ elev den som har varit bosatt utomlands, nu är 

bosatt i landet, och har påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start det 

kalenderår då han eller hon fyller sju år. En elev anses som längst vara nyanländ i 4 år.  

Utrikesfödd är den person som är född i ett land utanför Sverige oavsett föräldrarnas 

födelseland eller medborgarskap. 

Med ensamkommande barn avses ett barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är 

skilt från båda sina föräldrar eller annan vårdnadshavare. Ett asylsökande barn kan även 
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i ett senare skede anses som ensamkommande om han eller hon då står utan någon 

vårdnadshavare.  

Med ensamkommande unga aves personer som kommit till Sverige som 

ensamkommande barn och som har fyllt 18 men inte 21 år. 

*Alla ovanstående definitioner utgår från de lagstiftningar som reglerar tillgången till 

stödsystemet för målgruppen. 

 

Asylsökande, nyanlända, utrikesfödda eller ensamkommande barn och unga var för sig 

är inte en homogen grupp. Det är grupper med olika människor som har olika behov och 

förutsättningar bland annat utifrån kön, ålder, eventuell funktionsnedsättning och andra 

sociala maktordningar. Detta ska beaktas i planeringen av olika insatser och med särskild 

hänsyn till skyddet mot diskriminering. 

 

4. Mål och syfte  

Målet med Integrationsstrategi Blekinge är att bidra till en jämställd, jämlik och hållbar 

integration för Blekinges alla invånare. 

Syftet med Integrationsstrategi Blekinge är att förbättra förutsättningar för målgruppens 

hälsa, språk, arbete och utbildning. Strategin, tillsammans med de handlingsplaner som 

årligen tas fram, ger ett ramverk för systematiskt samarbete mellan offentliga aktörer. 

 

5. Principer 

Det regionala integrationssamarbetet bygger på följande principer: 

• Individen i centrum – en helhetssyn på individens förutsättningar, behov och möjligheter 

• Barnrättsperspektivet genomsyrar vårt arbete 

• Jämställdhet men också intersektionalitet – beakta inte kön separat från andra kategorier 

• Utgå från vetenskapligt grundad kunskap och statistik 

• Civilsamhällets långsiktiga inkludering och delaktighet 

 

 

6. Fokusområden 

Strategin riktar sig både till individer och samverkande myndigheter och kommuner. 

Genom att förbättra vårt samarbete och kvalitén på tjänsterna bidrar vi indirekt till 

bättre mottagande och möjligheterna till lyckad integration för varje individ. Strategin 

lyfter långsiktiga prioriteringar och ligger till grund för regionala och lokala insatser samt 

aktiviteter för målgrupperna.  
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Fem samarbetsområden prioriteras:  

 

1. Svenska språket 

2. Hälsa                  

3. Arbete  

4. Utbildning 

5. Samarbete mellan offentliga aktörer  

Alla fokusområden kompletterar varandra. 

 

7. Strategiska delmål för fokusområden  

  Strategiskt mål för området Svenska språket 

Alla får rätt förutsättningar till språkutveckling för att klara av utbildning och nå 

egenförsörjning. 

Kunskaper i det svenska språket har stor betydelse för både barns och 

vuxnas möjligheter i ett nytt land. Samtidigt har alla olika förutsättningar 

att lära sig ett nytt språk och vägen dit måste få se olika ut. Det är därför 

viktigt att vi utvecklar en individanpassad väg till språkinlärning för att 

skapa de bästa möjligheterna för ett medlemskap i samhällets 

gemenskap.  

Strategiskt mål för området Hälsa  

Minska skillnader i hälsa mellan utrikes- och inrikes födda. 

En stor del av asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn och 
unga har svåra psykiska och fysiska upplevelser bakom sig som påverkar 
hälsan negativt. Som en konsekvens av migrationsprocessen, 
språksvårigheter, bristande kunskap om det svenska samhället och dess 
hälso- och sjukvårdsystem drabbas utrikesfödda oftare av hälsoproblem 
än inrikes födda. Samarbete mellan offentliga aktörer i länet är 
nödvändigt för att skapa förutsättningar för att utrikes födda har samma 
möjligheter till god psykisk, fysisk och social hälsa, ur ett holistiskt 
perspektiv. 
 

Strategiskt mål för området Arbete  

Minska skillnaden i arbetslöshet bland utrikes- och inrikes födda. 

En viktig del i att etablera sig i ett nytt land är att kunna försörja sig själv. I 

februari 2022 var arbetslösheten bland utrikes födda i Blekinge 23,6 % 

jämfört med 17,4 % i riket. Det är av stor vikt att vi tar tillvara potentialen 

hos alla som bor i Blekinge och verkar för att så många som möjligt 

etablerar sig på arbetsmarknaden.  

 

individen står i centrum 
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Det handlar om snabb tillgång till utbildning och språkinlärning, om att få 

kunskaper om arbetsmarknaden samt bekräfta och synliggöra kompetens 

för att stärka matchningen. För att främja inkluderingen på 

arbetsmarknaden behövs ett starkt fokus på arbetsgivare. 

 

Strategiskt mål för området Utbildning 

Måluppfyllelsen i förhållande till kunskapsmålen ska öka för utrikes födda barn och vuxna. 

I etableringsuppdragen saknar mer än hälften av deltagarna 
gymnasiekompetens. Genomgången gymnasieutbildning är en viktig 
nyckel till självförsörjning och delaktighet i samhällslivet, men det måste 
också finnas alternativa insatser som leder till etablering på 
arbetsmarknaden för den målgrupp som inte har förutsättningar att klara 
en gymnasieexamen. För barn och ungdomar är förskolan och skolan en 
väsentlig del av vardagen som påverkar framtida livsval, utveckling och 
öppenhet för ett livslångt lärande. Måluppfyllelse lyfts fram som det 
viktigaste målet i skolan. Det gemensamma arbetet i länet ska fortsätta 
främja en inkluderande undervisning som utgår från individens behov och 
förmåga. 
 
 

Strategiskt mål för området Samarbete mellan offentliga aktörer  

Blekinge har ett hållbart, effektivt och skalbart system för integrationssamarbetet. 

Fungerande samarbetsstruktur mellan offentliga aktörer är avgörande för 

att nå konkreta resultat som personer i behov av integrationsinsatser kan 

gynnas av. Gemensam planering, kompetensutveckling, bevarande av 

institutionellt minne, utbyte av kunskap, expertis och resurser är viktiga 

komponenter som ett effektivt och hållbart system för 

integrationssamarbetet bygger på. Det är särskilt viktigt att vi fortsätter 

satsa på att bygga ut ett skalbart system för att vi snabbt kunna 

expandera eller minska vår mottagningskapacitet beroende på de 

förändrade omständigheterna i världen. 

 

 

8. Organisation och struktur av samarbete 

För att samarbetet skall ske på rätt nivå och följas av välfungerande kommunikation 

mellan aktörerna är det viktig att rollfördelningen är tydlig. Samarbetet på den strategiska 

nivån organiseras genom Integrationsrådet, Beredningsgruppen och arbetsgrupperna.  

Integrationsrådet är länets högsta strategiska forum inom integrationsfrågor och består 

av alla kommundirektörer i länet samt regiondirektören och chefer från 

Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan, Statens Servicecenter samt 

Länsrådet. Länsrådet är ordförande och länsstyrelsens integrationssamordnare är 

föredragande. Syftet med rådet är att på strategisk nivå diskutera och komma överens om 
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viljeinriktningen för integrationsarbetet i länet. Integrationsrådet är det organ som 

formellt beslutar om strategin, godkänner dess handlingsplaner samt följer upp det 

operativa arbetet. Integrationsrådets möten äger rum minst två gånger per år. 

 

Beredningsgruppen består av representanter (chefer, samordnare, strateger) på den 

operativa nivån från varje organisation och utses av Integrationsrådet. I 

Beredningsgruppen kan även samordningsfunktioner, från medverkande organisationer, 

ingå. Beredningsgruppen driver länets regionala arbete och förvaltar aktuell 

handlingsplanen. Gruppen tillsätter arbetsgrupper efter behov. Beredningsgruppens 

representanter utgör länken mellan det lokala arbetet och samverkansparterna på 

regional nivå och bär ansvar för förankring i sin egen organisation kring det arbete som 

sker i gruppen. Länsstyrelsen är sammankallande i Beredningsgruppen. 

Beredningsgruppsmöte sker minst fyra gånger per år. 

 

Arbetsgrupper kan vara permanenta eller tillfälliga och tillsätts av Beredningsgruppen 

efter behov. Beredningsgruppen utser sammankallande aktör för sakfrågan.  

 

 

 

Representanter för andra aktörer såsom andra myndigheter och civila samhället ska 

kunna erbjudas plats i arbetsgrupper vid behov. 

Representanterna i Integrationsrådet och Beredningsgruppen har relevant mandat. 

Integrationsstrategins parter ansvarar för att samverkan inom den egna organisationen 

fungerar för att säkerställa förankring och mandat på hemmaplan. Parterna ansvarar även 

för att utse ersättare vid frånvaro och att avgående representanter introducerar sin 

efterträdare. 
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9. Ansvarsfördelning  

Arbetsförmedlingen ansvarar för att nyanlända erbjuds insatser som syftar till att 

underlätta och påskynda deras etablering i arbets- och samhällslivet. Inom ramen för 

detta ansvar ska myndigheten vara samordnande, stödjande och pådrivande i 

förhållande till övriga berörda parter. 

Kommunernas uppdrag är mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning. 

Kommunerna ska erbjuda svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering (SO) och 

vuxenutbildning till nyanlända. Kommunerna ska ombesörja skola, förskoleverksamhet, 

barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar, såväl asylsökande som nyanlända 

och övriga utrikesfödda. Kommunen ansvarar för bosättning av ensamkommande barn 

och unga. I vissa situationer ges försörjningsstöd och andra insatser inom det sociala 

området. Kommunerna ska även tillse att övrig kommunal verksamhet och service 

kommer nyanlända och vid viss mån asylsökande till del.  

 

Migrationsverket ansvarar för anvisningar av individer till kommunerna via nationella 

bosättningsenheten. Myndigheten ska kartlägga och utreda den nyanländes bakgrund 

under asyltiden. Den ska stimulera asylsökande till arbete och praktik under 

asylprocessen, informera om etableringens möjligheter samt kommunplacering. 

Migrationsverket ansvarar för att placera kvotflyktingar, beslutar och utbetalar av LMA-

ersättning till individen samt beslutar och utbetala ersättning till kommuner och landsting.  

 

Försäkringskassan betalar ut etableringsersättningen som Arbetsförmedlingen beslutat 

om samt beslutar om och utbetalar etableringstillägg och bostadsersättning till individen. 

Myndigheten ansvarar för information om den svenska socialförsäkringen samt beslutar 

och utbetalar dessa förmåner.  

 

Statens servicecenter har servicekontor där individer kan få hjälp med olika frågor 

rörande Skatteverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Pensionsmyndigheten och i 

Karlskrona även Migrationsverket. På servicekontoren kan nyanlända få hjälp med: allmän 

vägledning och råd, blanketter och ansökningar, självbetjäningstjänster, information om 

pågående ärenden, utskrift av intyg och bevis, möjlighet att ansöka om id-kort, osv.  

Region Blekinge ska erbjuda hälsoundersökningar till asylsökande. Samverkan med andra 

aktörer i fråga om hälso- sjuk- och tandvård med fokus på förebyggande insatser. Hälso- 

och sjukvården ska informera om sin verksamhet på ett sätt så att nyanlända kan ta den 

till sig. Regionen samordnar arbetet med kompetensförsörjning i Blekinge, stödjer och 

engagerar andra aktörer och har samordnande ansvar för kulturupplevelser för 

målgruppen. Utöver detta bidrar Region Blekinge med olika delar inom regional tillväxt.  

 

Länsstyrelsen Blekinge ska verka för att det finns beredskap och kapacitet hos 

kommunerna för mottagande av nyanlända och ensamkommande barn. Myndigheten ska 

besluta om fördelningen mellan kommunerna utefter det länstal som framräknas av 
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Migrationsverket. Länsstyrelsen ska föra dialog med kommunerna i syfte att främja 

kommunernas årsplanering för mottagande, främja och driva samverkan mellan berörda 

aktörer i länet för att utveckla och förbättra integrationen av nyanlända individer. 

Länsstyrelsen beslutar och utbetalar utvecklingsmedel s.k. § 37-, § 37a- samt tidiga 

insatser för asylsökande (TIA-medel).  

 
 

10. Handlingsplan 

Genom ettåriga handlingsplaner konkretiseras samarbetet, tydliggörs hur de strategiska 

målen nås samt underlättas planering och uppföljning. Handlingsplanen uppföljs och 

revideras årligen och bidrar på så vis till att strategin blir ett mer levande dokument. 

Handlingsplanen tas fram av Beredningsgruppen och beslutas av Integrationsrådet.  

 

11. Uppföljning och revidering 

Integrationsstrategi Blekinge sträcker sig från 2023 till och med 2026. En översyn av 

strategin sker en gång per år i Beredningsgruppen. Revidering kan initieras av strategins 

parter. Parterna har ett gemensamt ansvar för årlig uppföljning av arbetet som sker 

utifrån strategins ettåriga handlingsplan. Uppföljningen omfattar samverkansprocesser i 

länet samt status för handlingsplanen. Uppföljningen samordnas av Länsstyrelsen som 

återrapporterar till Integrationsrådet samt till regeringen genom myndighetens 

årsredovisning. All planering och uppföljning ska genomsyras av barnrätt- jämlikhet- och 

jämställdhetsperspektiv samt andra principer som ligger till grund för denna strategi. 
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Undertecknade parter 
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