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Slutrapport Nya GRannar
Sammanfattning
Nya GRannar var ett kompetensutvecklings- och samverkansprojekt riktat till personal i kommunerna
som arbetade med ensamkommande barn och unga. Under projektets gång inkluderades även
personal som arbetade med barn i familj och de ungdomar som fyllt 18 år. Utlysningen av projektet
var riktad till vård- och omsorgspersonal och de berörda var socialsekreterare,
familjehemssekreterare, boendepersonal på HVB (Hem för vård och boende) och stödboende, kulturoch fritidspersonal, elevhälsan samt pedagogisk personal. Att pedagogisk personal har deltagit beror
på deras kompensatoriska uppdrag som innebär att de ansvarar för att alla barn oavsett
förutsättningar ska ges möjlighet att klara sin skolgång. En viktig aspekt av detta uppdrag när det
gäller ensamkommande barn och ungdomar är samverkan med övrig personal. Även för den
sekundära målgruppen, barnen och de unga, är den pedagogiska personalens insatser väsentliga för
att få kontinuitet och trygghet. Huvudmålgrupp har varit personal på boendena men utifrån ett av
projektets huvudmål, samverkan, är alla övriga personalkategorier runt barnen och ungdomarna
nödvändiga deltagare.
Tio av Göteborgsregionens (GR) medlemskommuner deltog i projektet: Alingsås, Göteborg, Härryda,
Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungssund och Tjörn.
Projektet planerades under 2014, ansökan till Europeiska socialfonden (ESF) lämnades in 2015 och
projektet startade våren 2016. Under denna period liksom under resterande projektperiod skedde
stora förändringar både internationellt, nationellt och lokalt när det gäller migration och
flyktingpolitik. Sverige tog under 2015 emot ca 36000 ensamkommande barn, flest av Europas
länder, och kommunernas organisationer växte när nya boenden öppnades och ny personal
anställdes. Året efter sjönk mottagandet drastiskt. Detta berodde på en ny tillfällig lag i Sverige som
hade som mål att minska mottagandet av flyktingar men också, och kanske framförallt, på att
gränsländerna in i Europa på flera håll stängde sina gränser. Det minskade mottagandet tvingade så
småningom kommunerna att dra ner på personal och stänga boenden. Det var under de
förutsättningarna Nya GRannar drevs mellan april 2016 december 2018.
Projektägare var GR som är ett kommunalförbund ägt av 13 kommuner i Göteborgsregionen som har
till uppgift att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och
erfarenhetsutbyte inom regionen. GR har stor erfarenhet av att äga och driva projekt vilket gav goda
förutsättningar för att genomföra Nya GRannar trots svåra förutsättningar ute i kommunerna. GR:s
personal påverkades inte heller direkt av de stora förändringar som skedde vilket underlättade för
projektledarna att vara ett stöd för de lokala projektledarna och den deltagande personalen.
Utifrån programområde 1 – Kompetensförsörjning –var det övergripande långsiktiga syftet med Nya
GRannar att stärka deltagarnas ställning på arbetsmarknaden. Detta skulle ske genom utveckling av
deltagarnas kompetens inom relevanta områden, i detta fall mottagande och bemötande av
ensamkommande barn. Förutom kompetenshöjande utbildningar skulle projektet också bidra till att
utveckla en samverkanskompetens för att underlätta samverkan mellan personal som möter
ensamkommande barn och unga.
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Projektets delmål
Delmål 1: Öka personalens kompetens om hur man i vardagen bemöter barn för att ge trygghet och
förebygga att de utvecklar trauma, PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom).
Resultatet förväntades bli ökad kunskap inom de områden som utbildningarna berörde och en ökad
trygghet i yrkesrollen. På individnivå innebar detta förväntningar på att varje deltagare ska uppleva
att de fått en ökad kompetens i de ämnen de fått utbildning i och effekten skulle bli att personen
kände ökad trygghet i sin yrkesroll.
Delmål 2: Ge personalen redskap för att förbättra barns förutsättningar att klara sin skolgång och må
bra. Förbättra skolans arbete med de ensamkommande eleverna i utbildningssituationen, utifrån
elevhälsans arbete samt genom att skapa bäring till elevernas boendesituation.
På samma sätt som med delmål 1 var det förväntade resultatet att deltagarna skulle få ökad kunskap
inom de områden som utbildningarna berörde. För personal i skolan handlade delmål 2 om att kunna
förbättra barns förutsättningar att klara sin skolgång. Detta förutsätter då att personalen kan förstå
elevernas reaktioner på det de varit med om samt att de utifrån denna kunskap kan sätta realistiska
och rimliga krav och mål. Dessutom förutsätts en god samverkan både mellan skolhälsovård och
pedagogisk personal samt med boende och gode män. På individnivå innebär detta att varje
deltagare ska uppleva att de fått redskap för att förbättra barns förutsättningar att klara sin skolgång.
Samverkansfrågorna inom ramen för detta delmål ingår också i delmål 3.
Delmål 3: Stärka samverkan mellan de kommunala enheter som möter de ensamkommande barnen.
All personal behöver lära sig mer om varandra och varandras uppdrag för att känna sig säkrare i sitt
arbete.
Stärkt samverkan mellan personal som arbetar med de ensamkommande barnen förväntades uppnås
med hjälp av en modell som prövats i ett annat samverkansprojekt (Projekt SamTidigt). Förväntade
resultat av detta var ökad kunskap om varandras uppdrag och regelsystem för att kunna ha
realistiska förväntningar på samverkan men också kunna ge de ensamkommande barnen svar på vem
som gör vad i asylprocessen och omsorgen om barnen. Förutom deltagarnas ökade kompetens kring
samverkan förväntades effekten också bli att vissa samverkansstrukturer skulle etableras och utifrån
lärdomar i projektet fanns förhoppningar om organisatoriska förändringar där ”stuprörstänkande”
skulle ersättas av mer samverkanstänkande.
Projektorganisation
Projektet byggdes upp med en central projektledning och en central styrgrupp med en representant
från varje deltagarkommun. I varje kommun utsågs en lokal projektledare och, i de flesta kommuner,
en lokal styrgrupp. Dessutom bildades en pilotverkstad i varje kommun, vilket innebar en
samverkansgrupp som skulle arbeta framför allt mot delmål 3. Den bestod av representanter från
alla kommunens verksamheter som arbetade med ensamkommande barn och unga och med den
lokala projektledaren som samordnare.
Kompetensutveckling
Hela utbildningspaketet har varit som något av en ryggrad i projektet som de andra
insatserna kunnat kretsa kring. /…/ Då allt har varit rörigt och kortsiktigt (i den egna
verksamheten) har utbildningarna hjälpt oss i pilotverkstaden och i våra verksamheter
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att hålla fokus och få energi att fortsätta arbeta. (Citat ur slutrapporten från
projektutvärderarna Public partners slutrapport)
I samband med de utbildningar som anordnades via projektet fick medarbetare i
pilotverkstad men även i kommunen i stort väldigt mycket ny och behövlig kunskap.
Som projektledare tycker jag personligen att ändring i attityder gällande arbetssätt
blev tydlig. Vi lärde känna varandra, våra verksamheter och tröskeln till samarbete
blev lägre. (Lokal projektledare)
För att uppnå delmål 1 och 2 anordnades under hela projekttiden utbildningar, seminarier och
föreläsningar. Fokus var inledningsvis trauma och kunskap kring förebyggande av trauma, att känna
igen symtom och få kunskap om adekvat bemötande av barn/unga med traumatiska upplevelser.
Under arbetets gång framkom önskemål om mer kunskap vad gäller bemötande och flera både
kortare och längre utbildningar i MI (Motiverande samtal) erbjöds. Länderkunskap och interkulturell
kompetens blev efterhand de två mest efterfrågade kompetensutvecklingsinsatserna och därför
utökades antalet utbildningstillfällen inom de områdena.
Perspektiven jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering var viktiga ledstjärnor i arbetet med
kompetensutvecklingen. Det handlade om allt från att välja tillgänglighetsanpassade lokaler till att
diskutera perspektiven med de föreläsare som anlitades. Bland annat fick alla upphandlade
utbildare/föreläsare inspirationshandboken ”Schyst!” som handlar om jämlik kommunikation. En
annan konkret handling var att vi inför de lokala workshopparna på temat ”Interkulturell kompetens”
intervjuade fyra ensamkommande ungdomar om deras upplevelse av att komma till Sverige. Detta
för att tala med och inte bara om den gruppen.
Jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering har också uppmärksammats genom ett internt
processtöd på GR som kopplats till projektet. Processtödet har inneburit workshoppar i jämställdhet,
tillgänglighet och icke-diskriminering. Dessutom har en rapport och en handledning tagits fram.
Totalt nio workshoppar har genomförts med personal som arbetar med ensamkommande barn och
unga. Workshopparna har legat till grund för en rapport om hur personal i kommunala verksamheter
uppmärksammar ensamkommande barn sett utifrån ett mångfaldsperspektiv, samt verksamheternas
möjligheter att skapa jämlika förutsättningar för de barn och unga som finns i deras mottagande.
Handledningen som tagits fram är tänkt att fungera som ett praktiskt stöd i arbetet med att
prioritera jämställdhet och jämlikhet i projekt.

Två andra viktiga inslag när det gäller kompetensutveckling var studiebesök i Sverige och
transnationellt utbyte.
Studiebesök i Sverige
Projektet har organiserat tre studiebesök inom landet under projektperioden. Två har varit på
Barnrättsdagarna i Örebro och ett i Malmö.
Barnrättsdagarna 2017 hade temat Barnrättsperspektiv på migration, integration & inkludering och
2018 var temat Alla barns rätt till jämlika uppväxtvillkor. Vid båda tillfällena deltog en person från
varje deltagarkommun i Nya GRannar.
I Malmö besökte vi ett allaktivitetshus i Lindängen som 2012 fick ta emot Malmö stads mångfaldspris
för sitt arbete med verksamheten. Vi fick under besöket bland annat en föreläsning av
Migrationsverket om vidarebosättning av kvotflyktingar, en föreläsning av RFSL om hur man
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informerar unga nyanlända om sex och relationer samt en presentation av Mötesplats Otto som drivs
av Ensamkommandes förbund. På Yallatrappan fick vi höra om projektet Yalla Jämställda hem där de
ensamkommande unga ska få ökad kunskap om vad jämställdhet innebär i det svenska samhället
samt hur de kan göra medvetna val som påverkar hälsa, ekonomi och miljö på ett positivt sätt.
Transnationella resor
Resor har arrangerats till Utrecht i Nederländerna, Dortmund i Tyskland och Sevilla i Spanien. Här
följer en kort beskrivning av det vi fick se i varje land.
I Nederländerna är det en organisation, NIDOS, som har regeringens uppdrag att ansvara för
mottagandet och omhändertagandet av de ensamkommande barnen. Yngre barn placeras i
familjehem som utses och utreds på ett annat sätt än familjehem som ska ta hand om inhemska barn
som omhändertas. Utredningssättet som används (ALFACA – Alternative Family Care) var en av de
saker deltagarna inspirerades av och som flera kommuner ville prova hemma. En manual finns
framtagen på svenska.
NIDOS har också en supportfunktion dit personal från hela landet kan ringa när de har frågor av både
juridisk och psykosocial karaktär. Detta var något alla deltagare på resan skulle önska sig. I arbetet
med de unga finns professionell personal med arbetsuppgifter som kan motsvara en blandning av
vad svenska socialsekreterare och gode män gör.
Vi har också tagit intryck av den ”help-desk” som man hade i Nederländerna.
Sammantaget har detta inneburit att vi som projektledare har kunnat dra ett antal
slutsatser rörande de insatser vi erbjuder inom ramen för vår verksamhet och hur
dessa tas emot. (Lokal projektledare)

Dortmund i Tyskland har ett mottagande som mer liknar det svenska. Det som framförallt
imponerade på deltagarna var det omfattande samarbetet mellan kommun och civilsamhälle. Det
påminner om den typ av verksamheter som finns i Sverige i form av IOP (Idéburet Offentligt
Partnerskap) där icke vinstdrivande organisationer utför arbete som finansieras av kommunen.
Samarbetet handlar om att driva boenden, ansvara för psykosocialt arbete eller ”after care” (de
insatser som erbjuds de ungdomar som fyllt 18 år). Dessutom utförs mycket arbete av
frivilligarbetare som ställer upp regelbundet med t.ex. samhällsinformation och praktisk information
inne på kommunhus eller bibliotek, allt organiserat av kommunen.
Det sista besöket gjordes i Sevilla som just då upplevde det högsta antalet ensamkommande
ungdomar som någonsin anlänt till Spanien över Medelhavet, främst från Marocko. Vi besökte en
dagverksamhet där välmotiverade ungdomar, med relativt god kunskap i spanska, fick lära sig
grunderna i de yrken där det fanns möjlighet för dem att få arbete. Vid vårt besök utbildades
ungdomarna inom storkök/restaurang, elteknik och trädgårdsarbete/jordbruksarbete.
Studiebesöken både i Sverige och utomlands är bra exempel på lärandeaktiviteter. Förutom att
deltagarna gett uttryck för att de fått med sig nya idéer och inspiration från de verksamheter och
människor vi mött är själva den deltagande gruppen viktig. Deltagarna har pekat på vikten av att få
gemensamma upplevelser men också tid att prata med varandra. Projektledningen har fått stor
uppskattning just kring att det är en grupp som lär känna varandra, inspireras och lär av besöken men
också av varandra och att man därigenom fått kontakter inför framtida arbete. De olika resorna har
alltså haft en viktig del i kompetensutvecklingen.
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Ett positivt resultat av projektet är de kontakter och erfarenheter vi delat mellan
lokala projektledare vid möten och studieresor och möjligheter att i framtiden lära av
varandras olika arbetssätt. Vi kommer t.ex. att besöka Härryda kommun för att lära av
deras mottagning för nyanlända familjer med barn. (Lokal projektledare)

Utvärdering av projektet
För att utvärdera projektets arbete och resultat har externa utvärderare anlitats (Public Partner) och
dessutom har deltagarna efter varje kompetensutvecklingstillfälle fyllt i en enkät som sedan
sammanställts av projektledarna.
Det som tydligt lyfts fram av såväl deltagarna som projektutvärderarna är att utbildningarna
upplevdes som en stomme i projektet. Resultaten från de utvärderingar som genomfördes efter
utbildningarna visar också att de (med ett par undantag) höll mycket hög kvalitet och deltagarna
upplevde att utbildningarna var användbara. Exempelvis angav 78 procent av deltagarna att
utbildningarna varit av god eller mycket god kvalitet. Andelen som angett att utbildningarna stärkt
dem i deras yrkesroll var lite mer än 50 procent medan enbart 13 procent angav att de genom
utbildningarna fått en starkare ställning på arbetsmarknaden. I kommentarer från chefer sägs det
dock att just de olika utbildningarna varit mycket relevanta och kommer att vara en hjälp för
personal som ska söka nya tjänster.
87 procent av deltagarna anser att utbildningarna har varit relevanta (andelen som svarat 4 eller 5 på
”instämmandeskalan”) och 74 procent anser att projektet bidragit till en generell kunskapshöjning
om målgruppen bland de anställda i kommunen.
I Public Partners slutrapport citeras en deltagares uppfattning om ett av de länderseminarier som
erbjöds:
Alltså föreläsningen om Afghanistan betydde så mycket för oss i vår verksamhet. Efter
att ha förstått innebörden av klansamhällen och hierarkier förstod vi plötsligt varför
våra husmöten saknade dynamik och att endast ett par stycken pratade”. I och med
den föreläsningen blev de vid det aktuella boendet mer uppmärksamma på vissa
mönster och kunde rikta samtal om hur det fungerar här i Sverige just mot dessa
mönster. I någon mån var länderutbildningen då också ett verktyg för att arbeta mer
jämlikt i relation till målgruppen.
I detta citat lyfts också jämlikhetsaspekten som varit ett viktigt tema utifrån att en stor majoritet av
de ensamkommande barn och unga som kommit varit pojkar. Utmaningen för personalen har varit
att bli medveten om vilka aktiviteter de erbjuder och för vilka de erbjuder dessa. Detta har lyfts såväl
i pilotverkstäderna som i de gemensamma mötena för lokala projektledare. Ytterligare stöd har
personalen också fått genom de workshoppar som projektet erbjudit kring jämlikhet och
jämställdhet.
Public Partner startade projektet med att göra en baslinjeenkät och vid projektets slut en
uppföljande enkät. På grund av den mycket stora personalomsättningen såg dock personalgrupperna
annorlunda ut vid projektets slut jämfört med när det startade. Av de som svarade på
baslinjeenkäten svarade enbart 17 procent även på slutenkäten vilket gjorde det svårt att dra några
slutsatser om målgruppens egenskattade kompetenshöjning. Detta minskar naturligtvis inte värdet
av deltagarnas uppfattning om utbildningarna utan visar bara på den stora personalomsättningen.
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Projektets mål vara att nå 1100 unika deltagare vilket överträffades då slutresultatet blev ca 1998
deltagare. Alla dessa har inte deltagit i allt utan några har deltagit vid ett par
kompetensutvecklingstillfällen medan andra deltagit i många av dessa och även varit aktiva i de
lokala pilotverkstäderna.

Samverkan
Hur har deltagare i pilotverkstäderna utvärderat nyttan av samverkansarbetet? Nedan följer några
exempel:
•
•
•
•

Fått en ökad förståelse och kunskap om varandras verksamheter i kommunen
Närmare kontakter och ”tightare” nätverk, vilket har gett snabbare beslutsvägar
Fått en ökad samsyn kring gruppen ensamkommande barns och ungas förutsättningar och
behov
Tydligare rollfördelning i arbetet med ensamkommande barn och unga

I de lokala pilotverkstäderna i kommunerna arbetade deltagare från olika förvaltningar under ledning
av den lokala projektledaren. Uppdraget var att identifiera behov av samverkan mellan olika aktörer
för att kunna förbättra mottagandet och bemötandet av de ensamkommande barnen och
ungdomarna. En av grunderna för fungerande samverkan är att parterna känner till varandras
förutsättningar, det vill säga vilka lagar, bestämmelser och uppdrag som styr deras arbete. Det
inledande arbetet i pilotverkstäderna bestod därför i att bygga tidslinjer, arbeta med nätverks- och
samverkanskartor och planera samverkansaktiviteter.
Pilotverkstäderna bjöd också in ytterligare personal i kommunerna som mötte de ensamkommande
barnen till så kallade förankringskonferenser. Där fick fler i kommunen kännedom om Nya GRannar
och fler kunde bidra med inspel till pilotverkstaden om de behov som fanns i kommunen när det
gällde samverkan kring och bemötande av ensamkommande barn och unga. Till dessa konferenser
bjöds också andra aktörer in, från andra myndigheter, civilsamhället, gode män och politiker.
Exempel på arbete som pågick i pilotverkstäderna är utarbetande av handlingsplaner för samverkan,
rutiner för samverkan vid vissa aktiviteter och konkreta samverkansgrupper kring specifika frågor.
Arbetet såg olika ut i de olika kommunerna, till stor del beroende på att antalet ensamkommande
barn som kom till Sverige förändrades så mycket. Detta påverkade antalet boenden och antalet
anställda under projektets gång. En kommun hade t.ex. 80 anställda som arbetade med
ensamkommande barn i början av projektet och vid projektslutet var de bara 9.
Public Partner har i sin slutrapport identifierat vad som påverkat resultatet av samverkansarbetet i
positiv riktning i de olika kommunerna. De pekar på tre faktorer som haft betydelse för hur bra
arbetet gått:
•
•
•

Kontinuitet i projektarbetet
Engagemang från chefer
Att hitta bra former och tydliga mål i pilotverkstadsarbetet

I enkätsvar från lokala projektledare syns också skillnaden mellan de med fler positiva resultat och de
som haft det svårare, då betydligt fler i första gruppen instämmer i följande påståenden:
•
•

Uppdraget som lokal projektledare var tydligt för mig
Projektet bidragit till konkreta förändringar i min kommun
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•
•

Bra stöd från andra lokala projektledare
Bra stöd från ledningen i min förvaltning.

Användande av resultat
De lärdomar de enskilda deltagarna fått och bär med sig genom projektets utbildningar är ett tydligt
resultat. Många vittnar om att det varit relevanta utbildningar som svarat mot personalens behov av
ny kunskap. Även om personerna inte arbetar kvar med ensamkommande barn utan i andra
omvårdnadsyrken eller om de har flyttat till nya arbetsplatser eller kommuner så kommer kunskapen
finnas kvar och göra nytta för dem i deras profession och för de som de möter.
I minst tre av deltagarkommunerna kommer samverkansgrupper som bildats under projektet att
finnas kvar, antingen i den form de hade under projekttiden eller i omarbetad form.
En kommun har utarbetat en strukturerad handlingsplan för samverkan mellan personal som möter
ensamkommande barn och unga. Handlingsplanen innehåller samtyckesblankett, riktlinjer för hur
information ska delas mellan personal och en checklista för frisk- och riskfaktorer som kan användas
vid samtal med ungdomarna. I samma kommun skrevs en lägesrapport kring situationen för
ensamkommande unga över 18 år som fortsatt befann sig i asylprocessen. Denna presenterades för
styrgruppen som i sin tur lyfte frågan vidare till förvaltningsledningen. Resultatet blev att man utlyste
en ny tjänst i form av en stödperson. Ett ytterligare fokus för denna pilotverkstad har varit en enkätoch intervjustudie för att undersöka nyanlända gymnasieelevers upplevelse av inkludering och
delaktighet på kommunens gymnasium. I studien framkommer bland annat att det finns få
beröringspunkter mellan nyanlända elever och svenska elever. Ett viktigt utfall av studien är att
gymnasiet har skapat en integrationsplan för att aktivt arbeta främjande med dessa frågor.
Dessa handlingsplaner och enkäter har fungerat som inspiration för de andra deltagarkommunerna
och har då också resulterat i tydliga rutiner.
Det finns flera exempel på samverkansresultat i deltagarkommunerna:
•

Avtal mellan kommunen och Räddningsmissionens fadderverksamhet.

•

Två nya aktiviteter har startats för att förenkla för nyanlända barn och unga att börja delta i
fritidsaktiviteter.

•

En tydlig rutin har arbetats fram för hur man når nyanlända med information om
fritidsaktiviteter.

•

På kommunens högstadieskolor har rutiner arbetats fram med t.ex. faddrar och
supportelever, gemenskapsdagar och temadagar för att ge nyanlända barn och unga
möjlighet till social inkludering.

•

Checklista för socialtjänsten angående rutin vid kartläggning av barns hälsa och
vaccinationer.

•

Två kommungemensamma rutiner gällande informationsöverföring mellan olika enheter om
ensamkommande barn samt en gällande återsökning till Migrationsverket.

•

En gemensam samverkansrutin mellan språkintroduktion på gymnasiet, kommunens
boenden och socialtjänsten.
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Trots de stora utmaningar kommunerna ställts inför under projekttiden (från att öppna nya boenden
och anställa ny personal till att stänga de flesta boendena och omplacera eller avskeda personal), så
finns det alltså tydliga resultat kvar ute i kommunerna. Det har funnits stora ambitioner hos personal
och chefer att förändra och förbättra. En del har genomförts och en del lärdomar finns kvar i
organisationerna inför framtiden. På en fråga till projektets chefsnätverk, som sammankallades tre
gånger under projekttiden, om vad de skulle göra annorlunda vid en liknande situation i framtiden
var ett av svaren: Börja med samverkan!
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Projektidé och förväntade resultat
GR hade under tiden före utlysningen av projektmedel arbetat med medlemskommunernas behov av
att organisera sitt arbete kring mottagande av ensamkommande barn och unga. Detta skedde
framför allt i plattformen för arbete med ensamkommande barn med representanter från GR:s alla
medlemskommuner. Under åren 2014 och 2015 steg antalet ensamkommande barn som kom till
Sverige kraftigt och 2015 kom ca 36 000. Detta ställde stora krav på kommunernas
mottagningskapacitet och organisation. Många anställda som tidigare arbetat inom andra områden
sökte sig till arbete med de nyanlända barnen inom såväl skola, socialtjänst som boendeverksamhet.
Nya boenden öppnades och nyanställd personal tillkom.
Utifrån programområde 1 – Kompetensförsörjning, var det övergripande långsiktiga syftet med Nya
GRannar att stärka deltagarnas ställning på arbetsmarknaden. Detta skulle ske genom utveckling av
deltagarnas kompetens inom relevanta områden, i detta fall mottagande och bemötande av
ensamkommande barn. En adekvat kompetensnivå hos personalen som främjar ett strukturerat
arbete med mottagande samt en tydlig rollfördelning mellan aktörerna blev projektets vision.
Denna utlysning hade fokus på vård- och omsorgspersonal vilka är just de som i sin vardag möter de
ensamkommande barnen. Dessa var personal på olika boenden (HVB – Hem för vård och boende och
stödboenden), socialsekreterare/socionomer, familjehemssekreterare som utreder och tillsätter
familjehem samt personal inom skolhälsovården – skolläkare, skolsköterskor, kuratorer och
skolpsykologer. Även den pedagogiska personalen ansågs viktig att ha med i projektet då dessa
träffar barnen en stor del av dagen och också har ett kompensatoriskt uppdrag. Detta uppdrag
innebär att se till att alla barn får samma möjligheter i skolan genom att pedagogerna tar hänsyn till
alla elevers olika behov samt att de arbetar med att uppväga skillnaderna mellan elevernas olika
förutsättningar. Just när det gäller de ensamkommande barnen och ungdomarna får den
pedagogiska personalen som möter dessa en stor del av dagen en särskilt viktig roll. De behöver
förstå och kunna se effekter av traumatiska erfarenheter och hur dessa kan yttra sig för att kunna
anpassa undervisningen så att varje barn får bästa möjliga förutsättningar att tillgodogöra sig
undervisningen. Ett extra ansvar ligger också på den pedagogiska personalen att samverka med
boendepersonal och gode män. Ytterligare en viktig aspekt är att barnen och ungdomarna som
kommer till ett nytt sammanhang är extra beroende av kontinuitet och av att slippa möta för många
olika vuxna. Då blir just den pedagogiska personalen som träffar barnen varje dag extra viktiga och de
kan, i detta sammanhang, spela samma roll som vård- och omsorgspersonal. Om den pedagogiska
personalen inte hade deltagit i projektet så hade det missgynnat både den övriga personalen i
samverkansarbetet och den sekundära målgruppen, det vill säga de ensamkommande barnen och
ungdomarna.
Forskning visar att en bra skolgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för god psykisk hälsa och
för att kompensera för andra svårigheter som t.ex. svåra familjeförhållanden. Skolpersonal kan inte
ensamma bära detta ansvar. Eftersom det i fallen med de ensamkommande barnen inte finns
föräldrar att samverka med, i alla fall inte föräldrar på plats, är det av största vikt att ett samarbete
med boende, gode män och övrig inblandad personal fungerar.
Till projektet knöts forskaren Live Stretmo för att säkra att de insatser och aktiviteter som
genomfördes stämde överens med vad den senaste forskningen visar. I den
forskningssammanställning Live presenterat under analys- och planeringsfasen slås det fast att de
ensamkommande barnen, trots alla vuxna de träffar och har runt sig, inte verkar ha någon aktör som
tar eller har det övergripande ansvaret för dem. Det finns ett behov av samordning och samverkan
mellan den personal som möter barnen. Detta påpekas också tydligt i en nyligen utgiven
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forskningsrapport från Forte (Nyanlända barn och den svenska mottagningsstrukturen) som visar att
aktörerna runt de ensamkommande barnen verkar inom olika strukturer med olika lagar och regler
och inte inom ett system med gemensamma uppdrag.
Mot bakgrund av detta utvecklades målformuleringarna och en förändringsteori arbetades fram
tillsammans med projektets projektutvärderare (se bilaga 1).
Delmål 1: Öka personalens kompetens om hur man i vardagen bemöter barn för att ge trygghet och
förebygga att de utvecklar trauma, PTSD (Posttraumatiska symtom) och stress.
Delmål 2: Ge personalen redskap för att förbättra barns förutsättningar att klara sin skolgång och må
bra. Förbättra skolans arbete med de ensamkommande eleverna i utbildningssituationen, utifrån
elevhälsans arbete samt genom att skapa bäring till elevernas boendesituation.
Delmål 3: Stärka samverkan mellan de kommunala enheter som möter de ensamkommande barnen.
All personal behöver lära sig mer om varandra och varandras uppdrag för att känna sig säkrare i sitt
arbete.
Förväntade resultat av de tre delmålen.
Delmål 1: Deltagarna ska få ökad kompetens i bemötande av barn/unga framför allt inom områden
som förebygger trauma och stress och som ger barnen trygghet. Vid planeringen av
kompetensutvecklingsinsatserna valde vi att fokusera mer på preventionsarbete som stöd för
personalen att bemöta barnen rätt och att kunna känna igen riskfaktorer för psykisk ohälsa. Detta
gjorde att fokus inte bara var på traumakunskap utan också på bemötande, samtalsmetodik,
interkulturell kompetens och kunskap om barnens hemländer.
Resultatet förväntades bli ökad kunskap inom de områden som utbildningarna berör och en ökad
trygghet i yrkesrollen. På individnivå innebär detta förväntningar på att varje deltagare ska uppleva
att de fått en ökad kompetens i de ämnen de fått utbildning i.
Delmål 2: På motsvarande sätt som när det gällde delmål 1 så var det förväntade resultatet att
deltagarna skulle få ökad kunskap inom de områden som utbildningarna berörde. Specifikt för delmål
2 för personal i skolan innebar detta att kunna förbättra barns förutsättningar att klara sin skolgång.
Detta förutsätter då att personalen kan förstå elevernas reaktioner på det de varit med om samt
utifrån denna kunskap kunna sätta realistiska och rimliga krav och mål. Dessutom förutsätts en god
samverkan både mellan skolhälsovård och pedagogisk personal samt med boende och gode män. På
individnivå innebär detta att varje deltagare ska uppleva att de fått redskap för att förbättra barns
förutsättningar att klara sin skolgång. När det gäller samverkan inom ramen för detta delmål så
återkommer detta även i delmål 3.
Delmål 3: Stärkt samverkan mellan personal som arbetar med de ensamkommande barnen
förväntades uppnås genom användning av en modell som prövats i ett tidigare samverkansprojekt
(Projekt SamTidigt). Förväntade effekter av detta var ökad kunskap om varandras uppdrag och
regelsystem för att kunna ha realistiska förväntningar på samverkan men också för att kunna ge de
ensamkommande barnen svar på vem som gör vad i asylprocessen och omsorgen om barnen.
Förutom deltagarnas ökade kompetens kring samverkan förväntades också att vissa
samverkansstrukturer skulle etableras och utifrån lärdomar i projektet fanns förhoppningar om
organisatoriska förändringar där ”stuprörstänkande” skulle ersättas av mer samverkanstänkande.
En viktig grund för projektet har varit Nya GRannars pedagogiska idé med projektet:
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•
•

Att lära genom att göra
Att göra tillsammans – inom kommunen och kommunerna gemensamt – för ett mer
långsiktigt hållbart lärande

Detta har gällt både kompetensutvecklingsinsatserna i form av utbildningar, föreläsningar och
seminarier såväl som samverkansarbetet i kommunerna och de transnationella resorna och
studiebesöken i Sverige.
Som beskrivs i inledningen har stora förändringar skett när det gäller antalet ensamkommande barn
som kommit till Sverige under projekttiden. Från att bygga upp nya organisationer, starta nya
boenden och anställa mycket ny personal till att dra ner och omorganisera, stänga boenden och
omplacera eller friställa personal.
En annan yttre påverkan har varit att asylprocessen dragit ut på tiden och barnen/de unga har fått
vänta i ett par år på sina beslut. Denna långa väntan i osäkerhet har påverkat barnens/de ungas
psykiska hälsa.
Förändringarna har påverkat kontinuiteten ute i kommunerna, både när det gäller barnens behov av
trygghet i att möta samma personer och i samverkansarbetet. Syfte och mål med projektet har
kvarstått men innehållet i delmål 1 (kompetensutveckling) har fått anpassas efter de behov som
uppstått under tiden. Exempel på detta är att utbildningar kring bemötande utökades från en
förkortad MI-utbildning till erbjudande om hela MI-grundutbildningar (MI – motiverande samtal).
Flera tillfällen om hur man möter barn i kris lades till. Dessutom anordnades ett par tillfällen om hur
personal själva påverkas av att möta människor i kris och hur man tar hand om sig själv för att orka.
När det gäller målgruppen ansökte vi om och fick godkänt att utvidga den. Antalet nyanlända
ensamkommande barn minskade drastiskt men i kommunens verksamhet fanns fortsatt ett relativt
stort antal ensamkommande barn kvar. Det skolpersonal påpekade var att de även ansvarar för barn
som kommer med sin familj och att det för personalen inte görs någon skillnad på dessa grupper i
skolan. Under projekttiden uppmärksammades att det fanns andra samverkanspartners som
behövde involveras, t.ex. förskolepersonal och fler personalkategorier från kultur- och fritid (eller
motsvarande) som mötte barnen på fritiden. Även personal som möter de nyanlända barnens
föräldrar involverades då behov av information till föräldrar och föräldrautbildning identifierades
som nya behov.
I takt med att de ensamkommande barnen blir äldre uppstår behov av att planera för studier och
arbete. Därför bjöds även studie- och yrkesvägledare samt personal från arbetsmarknadsenheterna i
kommunerna in till utbildningar och framför allt samverkansträffar.
Enligt statistik från rapporteringen till SCB har projektet nått 1998 deltagare varav 1464 kvinnor och
534 män. Denna könsfördelning ligger nära den uppskattning som gjordes vid projektets planering
utifrån hur det generellt ser ut inom människovårdande yrken (socionomer/socialsekreterare,
specialpedagoger, behandlingsassistenter m.fl.).
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Projektets resultat, mål och indikatorer
Kvantitativa mått för kompetensutvecklingen
Enligt ansökan var målet att nå 1000 unika individer genom projektets kompetensutvecklingsinsatser,
750 kvinnor och 250 män (en beräkning baserad på könsfördelningen i de yrken som utgjorde
projektets målgrupp).
Enligt projektutvärderingens första delrapport angavs målen för kompetensutvecklingen i antal
personer/per utbildningstillfälle istället för antalet unika individer. Det vill säga i dessa siffror räknas
en individ som har gått på tre insatser som tre individer, därav de mycket högre siffrorna än i
ansökan. Målet var vid denna delrapport tematiserat på olika utbildningsområden:
•
•
•
•
•
•
•

Utbildning i trauma och bemötande
Länderkunskap
Temaföreläsningar
Psykisk hälsa
Skolspecifika utbildningar
Workshop i Interkulturell kompetens
Samtalsmetodik

1000 deltagare
1000 deltagare
800 deltagare
700 deltagare
300 deltagare
300 deltagare
200 deltagare

Enligt statistik från rapporteringen till SCB har projektet nått 1998 deltagare varav 1464 kvinnor och
534 män. I de siffrorna ingår även personer som deltagit i kompetensutveckling genom
samverkansaktiviteter och konferenser i projektet.
Fördelat på olika temaområden är resultatet följande:
•
•
•
•
•
•
•

Utbildning i trauma och bemötande
415 deltagare
Länderkunskap
840 deltagare
Temaföreläsningar (bl.a. juridik migrationsprocessen,
heder, HBTQ och radikalisering)
472 deltagare
Psykisk hälsa
ingår i ”trauma och bemötande”
Skolspecifika utbildningar
ingår i ”Trauma…” & ”Interkulturell…”
Workshop i Interkulturell kompetens
926 deltagare
Samtalsmetodik
287 deltagare

Överlag är antalet utbildningstillfällen lägre än vad som planerades initialt. Detta förklaras i huvudsak
av de omfattande personalnedskärningarna i kommunerna. Inom flera sektorer, i synnerhet på
boendesidan, försvann under projekttiden stora delar av den personalstyrka som var tänkt att utgöra
stommen i kompetensutvecklingsinsatserna.
Utbildningsinsatser i traumakunskap och psykisk hälsa nådde betydligt färre deltagare (415 istället
för 1700) än tänkt. Detta beror, förutom på ovannämnda, även på att kostnadsläget för utbildande
konsulter var högre än beräknat. Till viss del kompenserade projektledningen detta genom att
använda gratis resurser som genomförde utbildningar inom ramen för sitt befintliga uppdrag. De
hade emellertid begränsad möjlighet att genomföra utbildningar. Dessutom kom det under arbetet
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fram att personalgruppen i mindre utsträckning än vi förutsatt behövde just denna kompetens och i
högre grad hade behov av kompetenser som länderkunskap, samtalsmetodik och interkulturell
kompetens.
Samtalsmetodik var ett tema där fler deltagare än planerat utbildades. Under projektet visade
utvärderingar från utbildningsdagar och samtal med lokala projektledare att det fanns en stor
efterfrågan på de längre MI-utbildningarna och projektledningen anordnade därför under 2018 ett
flertal sådana.
Det anordnades fler workshoppar i interkulturell kompetens än planerat. En förklaring är att
workshoppen erbjöds kommunerna som ett lokalt anpassat arrangemang, vilket gjorde att den
kunde tas in till exempelvis en arbetsgrupp inom en förvaltning. Här var det flera skolor (bl.a. Lerums
gymnasium, förskolor i Härryda och Interkulturellt centrum i Partille) som tog in workshoppen till
sina personalgrupper. Det var en framgångsfaktor för kompetensutvecklingsinsatserna att anordna
en kombination av centrala kommunöverskridande och lokala arrangemang.

Kvalitativa mått för kompetensutvecklingen
De kvalitativa resultat som förväntades av kompetensutvecklingsinsatserna var en ökad kunskap hos
deltagarna inom de delområden och teman som utbildningarna berörde. I förlängningen fanns också
en förväntan om en ökad kompetens hos deltagarna samt en ökad trygghet i yrkesrollen. Detta i sin
tur skulle bidra till att stärka individernas position på arbetsmarknaden.
Den metod som projektutvärderarna använde för sin resultatuppföljning av utbildningarna byggde på
en jämförelse mellan en ”baslinjeenkät”, i projektets början, och en uppföljande enkät i slutet av
projektet.
På grund av den mycket stora personalomsättningen såg dock personalgrupperna annorlunda ut vid
projektets slut jämfört med när det startade. Av dem som svarade på baslinjeenkäten svarade enbart
17 procent även på slutenkäten, vilket gjorde det svårt att dra några slutsatser om målgruppens
egenskattade kompetenshöjning. När grupperna är så pass olika mellan tillfällena blir det ännu
svårare att dra några slutsatser om kompetensförändringar uppdelat på undergrupper som
exempelvis kvinnor och män.
Det som tydligt lyfts fram av såväl deltagarna som projektutvärderarna är att utbildningarna
upplevdes som en stomme i projektet. Resultaten från de utvärderingar som genomfördes efter
utbildningarna (se bilaga 2) visar också att de (med ett par undantag) höll mycket hög kvalitet och
upplevdes som användbara för deltagarna. Exempelvis angav 78 procent av deltagarna att
utbildningarna varit av god eller mycket god kvalitet. Andelen som angett att utbildningarna stärkt
dem i deras yrkesroll är lite mer än 50 procent medan enbart 13 procent har angett att de genom
utbildningarna fått en starkare ställning på arbetsmarknaden. En av de slutsatser som Public Partner
trots detta anser sig kunna dra av enkäten (se bilaga 3) rör det som handlar om konkret land- och
kulturkunskap:
Den största förändringen från basenkäten och den nuvarande är hänförbar till
länderutbildningarna. Här är det idag 51 procent som uppger att de har hög eller
mycket hög kunskap. Vid basenkäten var det 38 procent som ansåg sig ha detta.
I de lokala projektledarnas slutrapporter framhålls ofta värdet av utbildningsinsatserna:
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I samband med de utbildningar som anordnades via projektet fick medarbetare i
pilotverkstaden men även i kommunen i stort väldigt mycket ny och behövlig kunskap.
Som projektledare tycker jag personligen att ändring i attityder gällande arbetssätt
blev tydlig. Vi lärde känna varandra, våra verksamheter och tröskeln till samarbete
blev lägre.
De som har gått på erbjudna utbildningar har fått ökad kunskap och blivit stärkta i sitt
arbete med barn och unga vilket bidragit till trygghet i den egna yrkesrollen. /.../ De
har fått möjlighet att få en bas att stå på i möte med ensamkommande barn och
nyanlända barn. Att få kunskap om varandras verksamheter, roller och lagar har
bidragit till ökad förståelse och minskat missförstånd.
Nedan beskriver två av deltagarna värdet av bland annat de landspecifika seminarierna som gav en
baskunskap om olika kulturer:
Alltså föreläsningen om Afghanistan betydde så mycket för oss i vår verksamhet. Efter
att ha förstått innebörden av klansamhällen och hierarkier förstod vi plötsligt varför
våra husmöten saknade dynamik och att endast ett par stycken pratade”. I och med
den föreläsningen blev de vid det aktuella boendet mer uppmärksamma på vissa
mönster och kunde rikta samtal om hur det fungerar här i Sverige just mot dessa
mönster. I någon mån var länderutbildningen då också ett verktyg för att arbeta mer
jämlikt i relation till målgruppen. (Public Partners slutrapport s.38)
En positiv effekt av projektet är alla föreläsningar och fortbildning som personal i
kommunens olika verksamheter har erbjudits. De utbildningar vi har deltagit i har varit
av hög kvalitet och varit användbar kunskap i det dagliga arbetet.
Även Public Partner beskriver utifrån sina intervjuer med deltagarna att utbildningarna har haft
effekt, även indirekt (se bilaga 3).
Hela utbildningspaketet har varit som något av en ryggrad i projektet som de andra
insatserna kunnat kretsa kring. /…/ Då allt har varit rörigt och kortsiktigt (i den egna
verksamheten) har utbildningarna hjälpt oss i pilotverkstaden och i våra verksamheter
att hålla fokus och få energi att fortsätta arbeta.
Projektledningen och projektutvärderarna har inte gjort någon analys som visar hur män respektive
kvinnor, olika åldrar eller yrkesgrupper har svarat på utvärderingarna. Möjligtvis hade detta varit
intressant men här valdes en metod av mer kvalitativa undersökningar med fokus på värdet av
utbildningarna. Från projektledningens sida skedde detta genom avstämningar med lokala
projektledare månadsvis och från projektutvärderarna med fokusgruppsintervjuer. Vid inga av dessa
undersökningar framkom att olika grupper av deltagare skulle ha uppfattat insatserna på olika sätt.

Gode män på utbildningar
Ett önskemål från flera av de deltagande professionerna var ökad samverkan med gode män. Gode
män är inte kommunanställda och kunde därför inte ingå i målgrupp PO 1. Projektägaren GR sökte
och fick extra medel från Länsstyrelsen för kompetensutveckling av gode män och kunde därigenom,
efter samråd med ESF, erbjuda ett antal platser på projektets utbildningar till gode män. Detta var en
mycket uppskattad bieffekt av projekt Nya GRannar, inte minst för de gode män som kunde
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medverka på utbildningarna men också för de kommunanställda som fick möjlighet att träffa och
diskutera med gode män (se bilaga 4).
Stärkt samverkan
Delmål 3 i projektet handlade om att stärka samverkan mellan personal i de medverkande
kommunerna som möter ensamkommande barn och unga. Förväntade effekter av detta var ökad
kunskap om varandras uppdrag och regelsystem för att kunna ha realistiska förväntningar på
samverkan men också för att kunna ge ensamkommande barn och unga svar på vem som ansvarar
för vad. Förutom deltagarnas ökade kompetens kring samverkan förväntades också att vissa
samverkansstrukturer skulle etableras och utifrån lärdomar i projektet fanns förhoppningar om
organisatoriska förändringar där ”stuprörstänkande” skulle ersättas av mer samverkanstänkande.
De som medverkat i pilotverkstäderna i de olika kommunerna beskriver (i olika hög grad) följande
resultat av det lokala samverkansarbetet. De beskriver att de har:
•

Fått en ökad förståelse och kunskap om varandras verksamheter i kommunen

•

Närmare kontakter och ”tightare” nätverk, vilket har gett snabbare beslutsvägar

•

Fått en ökad samsyn kring gruppen ensamkommande barns och ungas förutsättningar och
behov

•

Tydligare rollfördelning i arbetet med ensamkommande barn och unga

Public Partners slutrapport bekräftar att samverkan i pilotverkstäderna varit mycket uppskattad och
framgångsrik för dem som direkt deltog i arbetet med flera konkreta resultat som återges
kommunvis nedan.
Public Partner har i sin slututvärdering beskrivit de olika deltagarkommunernas måluppfyllelse och
vilka faktorer som bidragit till att konkreta resultat uppnåtts. När det gäller frågan om projektet
bidragit till konkreta förändringar i arbetssätt eller organisation, håller 15 procent med om
påståendet i de kommuner med lägre måluppfyllelse och 64 procent i de med högre.

Även om det i pilotverkstäderna gjorts mycket arbete så har det varit svårt att nå ut med resultaten
på ett genomgripande sätt till hela kommunen. I Public Partners slututvärdering görs en jämförelse
av hur medarbetarna i de utskickade enkäterna har värderat graden av samverkan mellan och
kunskap om varandras verksamheter. Det går inte att under projekttiden se någon förbättring här
vilket leder utvärderarna till att dra slutsatsen att projektet haft svårt att nå ut i tillräcklig omfattning.
Public Partner poängterar i sin utvärdering vikten av långsiktighet för det lokala samverkansarbetet.
Hur väl kommunerna riggat för detta skiljer sig åt, vilket medför att förutsättningarna för en varaktig
påverkan från projektet varierar från kommun till kommun.
Nedan redovisar vi exempel på resultat från medverkande kommuner.
I Lerums kommun har flera viktiga förändringar skett. Exempel på detta är lägesrapporter och
handlingsplaner som påverkat arbetet inom och mellan förvaltningarna. Det går även att se ett
generellt förbättrat samarbete mellan förvaltningarna.
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Bland annat har samverkan mellan olika kommunala verksamheter ökat av den enkla
anledningen att pilotverkstadens medlemmar har träffats och lärt känna varandra. Det
har också lett till en ökad förståelse för varandras arbetsområden och
ansvarsområden, vilket i sin tur har lett till att färre missförstånd uppstått.
Den handlingsplan (bilaga 5) för samverkan som pilotverkstaden arbetade fram trycktes upp och
distribuerades genom projektet. Handlingsplanens syfte var att fungera som guide för
samverkansarbetet mellan de personalgrupper som möter ensamkommande barn och unga.
Handlingsplanen har också fungerat som inspiration för arbetet i andra medverkande kommuner. En
viktig del av arbetet med framtagandet av handlingsplanen var att genomföra två
fokusgruppsintervjuer med ensamkommande ungdomar för att säkerställa att de som
handlingsplanen syftade till att hjälpa också var med och påverkade dess innehåll. Vid urvalet av
deltagande ungdomar försökte man säkerställa att gruppen var så heterogen som möjligt och de som
deltog i intervjuerna hade olika kön, ålder och ursprungsländer. Dessutom hade de erfarenhet av
olika boendeformer samt gick i olika klasser och skolor. Syftet här var att göra intervjuerna, i så stor
utsträckning som möjligt, representativa för hela gruppen ensamkommande barn och unga.
Gemensamt för kommunerna är också att pilotverkstäderna förenklat spridning av kunskap och
information om exempelvis utbildningserbjudanden och resultat av arbetet.
Mölndals stad inspirerades av besöket i Nederländerna och ville testa ALFACA (Alternativ Family
Care), ett specialutvecklat program för att rekrytera och arbeta med familjehem för
ensamkommande barn. Kommunen beslutade sig för att testa konceptet och ett antal intervjuer
genomfördes. Men efter detta kom det inga fler ensamkommande barn, många slutade sin
anställning på avdelningen och nu ligger arbetet med ALFACA nere.
Något som varit en framgångsfaktor för de kommuner som lyckats väl var en tydlig koppling mellan
medarbetar- och chefsledet genom en lokal styrgrupp som gav mandat till samverkansarbetet i
pilotverkstaden.
Ytterligare exempel på effekterna av samverkansarbetet i pilotverkstäderna var att utifrån de
identifierade behoven bilda arbetsgrupper som involverade fler än pilotverkstadens medlemmar.
Projektet resulterade i att olika professioner möttes i pilotverkstaden och identifierade
olika samverkansbehov. Mindre samverkansgrupper bildades som tog sig an olika
uppkomna samverkansfrågor utanför pilotverkstadens ordinarie möten. I många fall
med ytterligare aktörer/professioner som inte var representerade i pilotverkstaden.
I flera kommuner identifierades utmaningar i samband med att de ensamkommande ungdomarna
blev myndiga. Flera kommuner, exempelvis Tjörn, arbetade med detta som fokus:
[På Tjörn har vi] förbättrat rutinerna för de ensamkommande som fått TUT eller PUT
och som går över till integrationsavdelningen efter 18-årsdagen så att de får eget
boende med stöd ifrån integrationsavdelningen.
En annan effekt av samverkansarbetet är att det i flera kommuner har startats upp nya aktiviteter
/verksamheter för att förenkla för ensamkommande barn och unga att börja delta i
fritidsverksamheter.
Ett samverkansområde som flera kommuner betonat är kommunikationen mellan boenden för
ensamkommande och skolan. Här har flera kommuner arbetat med att utbyta kunskap och förbättra
rutiner. Exempelvis arbetade man i Härrydas pilotverkstad med den ökande skolfrånvaron bland
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ensamkommande barn/unga. Genom regelbundna kontakter mellan skolan och boendet kunde
ansvariga träffa varandra och lägga upp en strategi för hur problemet skulle tacklas.
I diskussioner med kommunerna har det vid många tillfällen kommit upp frågor kring vad som styr
vilka aktiviteter som erbjuds ungdomarna. Detta har lyfts i möten med lokala projektledare, i
pilotverkstäderna och även på lokala förankringskonferenser. En av de stora olikheter som
identifierats är att ungdomar i boenden enklare får tillgång till och information om möjliga
fritidsaktiviteter medan de som bor i familjehem lättare glöms bort. En annan aspekt som diskuterats
är vikten av att erbjuda olika typer av aktiviteter och inte enbart det som en majoritet av
ungdomarna är intresserade av. Detta har bland annat diskuterats utifrån att det är få flickor som bor
i kommunala boenden och därigenom krävs extra insatser för att nå dem med relevanta aktiviteter.

Vidga rekryteringsbasen genom att inkludera satsningar inom PO2.
När ansökan skrevs fanns en ambition om att inkludera individer från PO2 i arbetet, dels som
stödresurser till ensamkommande barn/unga på boenden, dels som deltagare i
kompetensutvecklingsinsatser.
Under analys- och planeringsfasen diskuterades förutsättningarna för detta med ESF-samordnaren
samt med medverkande kommuner. Projektledningen förberedde ett underlag kring vilka individer
som kunde sägas ingå under beteckningen PO2 och de lokala projektledarna undersökte
möjligheterna att få med denna målgrupp i aktiviteter.
Trots flera försök visade det sig vara svårt för kommunerna att inkludera PO2-deltagare i arbetet. I
slutet av projektet hade enbart en individ inom målgruppen deltagit i projektaktiviteter.
Anledningen till detta var att kommunerna hade svårt att hitta rätt deltagare som dels kunde delta
på dagtid då många hade aktiviteter, dels att det finns många restriktioner kring vilka deltagare som
har rätt att räknas som PO2 beroende på vilka åtgärder de är inne i.
Utvecklat kunskapsunderlag sett till arbetet med jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering.
Som tidigare nämnt har det inom projektet tagits fram en handledning i hur perspektiv på
jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering kan integreras i projekt. Förhoppningen är att det
ska stärka såväl GR:s som dess medlemskommuners förmåga att utveckla dessa perspektiv i framtida
projekt (se bilaga 11)
Det har även sammanställts och presenterats en rapport på temat. I rapporten undersöks hur
personal från medverkande kommuner och verksamheter i projektet uppmärksammar
ensamkommande barn och unga sett utifrån mångfaldsperspektiv. Utifrån det diskuterar rapporten
verksamheternas möjligheter att skapa jämlika förutsättningar för de barn och unga som finns i deras
mottagande. Rapporten baseras på underlag från nio workshops med totalt cirka 180 deltagare som i
sitt arbete på olika sätt jobbar med ensamkommande barn och unga i skolor, på boenden, inom
kultur och fritid samt socialtjänst.
Rapportens resultat visar på att deltagarnas vardagliga arbete utgår från ett tydligt kompensatoriskt
perspektiv. Det innebär att deltagarna uppmärksammar olika grupper ensamkommande barn och
unga, hur gruppernas villkor kan skilja sig åt samt hur deltagarna i deras verksamheter arbetar för att
jämna ut dessa villkor. Det finns också många exempel på hur deltagare vill utveckla sitt arbete och
sina verksamheter vidare i syfte att skapa ett mer jämlikt mottagande av ensamkommande barn och
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unga. Men det framkommer också behov av att ge deltagarna och deras verksamheter
förutsättningar att i det vardagliga arbetet kontinuerligt och rutinmässigt problematisera och
komplettera dessa perspektiv.
Det handlar framförallt om att undvika de generaliseringar som kan komma av att uppmärksamma
olika grupper ensamkommande barn och unga. Likt tidigare forskning finns det i rapportens underlag
exempel på beskrivningar av till exempel ”pojkars” och ”flickors” förutsättningar och behov som
verkar vara baserat på en del pojkars och flickors situation men som, enligt rapportens författare,
görs aktuella för pojkar eller flickor som grupp. Till exempel att ”pojkar lätt tar över” olika
sammanhang. Att baserat på det perspektivet arrangera särskilda aktiviteter för enbart flickor, som
en del verksamheter gör, kan säkerligen gynna vissa flickor, men sannolikt inte alla. Det finns också
risk att andra insatser uteblir, till exempel för pojkar som inte motsvarar dessa stereotypa
antaganden om dem. Exemplet visar på ett behov av att uppmärksamma hur könsroller kan påverka
alla barn och ungas förutsättningar, oavsett kön. Det visar också på vikten av att komplettera och
problematisera med perspektiv utöver kön. Rapporten ger även förslag på utvecklingsområden.
För att ta del av rapporten i sin helhet se bilaga 10.
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Arbetssätt
Projektets två primära syften har varit ökad kompetens genom utbildningar och förbättrad
samverkan mellan personal som möter ensamkommande barn och unga.
I projektet har vi haft som mål att alla aktiviteter ska vara lärande för så många som möjligt. Lärande
sker i mötet och i relation till andra deltagare. I projektet har vi försökt organisera varje
utbildningstillfälle så att det dels blir möjligt att ha en dialog med utbildaren genom att öppna för
frågor. Dessutom har vi bett kursledare eller föreläsare att då och då lägga in en fråga eller
diskussionspunkt för att deltagarna ska resonera med varandra om det de hört och vad de får för
tankar kring sin egen verksamhet.
Vi har också lagt in en fråga i slutet av varje tillfälle där deltagarna ombetts fundera på hur de ska
sprida det de hört under dagen till sina kollegor på hemmaplan. Att bara skicka en presentation från
en föreläsning ger inte samma förståelse som när den som lyssnat på plats får återberätta vad som
sagts. Dessutom ger detta en hel arbetsgrupp möjlighet att diskutera innehållet trots att bara några
av dem varit närvarande på föreläsningen/kursen.
Perspektiven Jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering var viktiga ledstjärnor i arbetet med
kompetensutvecklingen. Det handlade om allt från att välja lokaler som var tillgänglighetsanpassade
och lokaliserade för att förenkla resor till att diskutera perspektiven med de föreläsare som anlitades.
En konkret handling var att vi inför de lokala workshopparna på temat ”Interkulturell kompetens”
intervjuade fyra ensamkommande ungdomar om deras upplevelse av att komma till Sverige. Detta
för att tala med och inte bara om den gruppen.
Samma tanke har gjort att vi på studiebesök och transnationella resor har velat ha med minst två
deltagare per kommun som sinsemellan kan diskutera det de hört och sedan, tillbaka i
arbetsgruppen, delge sina egna erfarenheter direkt till kollegorna.
GR har tidigare varit projektägare i samverkansprojektet SamTidigt, som finansierades av Europeiska
Socialfonden. Även i SamTidigt var det lokala samverkansarbetet organiserat i pilotverkstäder, lokala
styrgrupper, förankringskonferenser och chefsnätverk. Precis som i Nya GRannar hölls arbetet i
kommunerna ihop av lokala projektledare. I det projektet utarbetades en modell för att förbättra
samverkan mellan personal i skola och socialtjänst. Modellen var framgångsrik och har använts även i
Nya GRannar men anpassats och förändrats utifrån förutsättningarna i detta projekt.
Lokal projektledare
I varje deltagarkommun har en lokal projektledare lett det lokala arbetet. Projektledaren utsågs av
chefer i den egna kommunen och Göteborgsregionens projektledning hade ingen del i denna
rekrytering. Däremot hade projektledningen möten med chefer från olika verksamheter i alla
kommuner innan projektstart. Då diskuterades bland annat tänkt uppdragsbeskrivning för de lokala
projektledarna och vilka kvalifikationer som en projektledare utifrån detta skulle behöva ha.
Av de 19 lokala projektledare som sammanlagt arbetat i de olika kommunerna under projekttiden
har det varit 14 kvinnor och 5 män. Bara tre kommuner har haft samma projektledare hela tiden.
Uppdraget var att rekrytera deltagare till och leda arbetet i kommunens pilotverkstad (se nedan). De
lokala projektledarna skulle också sprida erbjudandena om utbildningsinsatser i sin kommun,
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samverka med den lokala styrgruppen i den mån det fanns en sådan och delta i regelbundna möten
med den centrala projektledningen och övriga lokala projektledare. Projektledaren har också
ansvarat för att rapportera in närvaro för deltagarna i pilotverkstaden och all annan lokal
administration.
Vid lokala aktiviteter som t.ex. förankringskonferenserna är det projektledarna som ansvarat för
bokningar och planering och, tillsammans med pilotverkstad och central projektledning, planerat
konferensernas innehåll.
De gemensamma månatliga träffarna med de lokala projektledarna och den centrala
projektledningen hade som syfte att vara ett stöd för den enskilda lokala projektledaren men också
som inspiration för gruppen när en kommun testat eller genomfört något nytt. Då det i flera
kommuner bytts projektledare flera gången har gruppen kunnat vara en fast punkt för nya
projektledare som varit osäkra i sina roller. I utvärderingar har flera projektledare gett uttryck för att
dessa möten varit viktiga för erfarenhetsutbyte och för att skapa viktiga kontakter inför framtida
arbete.
Alla lokala projektledare har haft regelbundna träffar på GR med de centrala
projektledarna. Dessa träffar har varit mycket värdefulla. /.../ Träffarna har även
inneburit ett erfarenhetsutbyte kommuner emellan. Man får tips och idéer ifrån
varandra att prova i sin egen kommun.
Som stöd till de lokala projektledarnas möten på hemmaplan använde den centrala projektledningen
en mall för de möten som hölls. Ett körschema gjordes upp med dagordning och fasta punkter. Inoch utcheckning gjordes för att tydligt starta och avsluta mötena. Det kunde vara en runda där läget
presenterades eller en kort övning som markerade att mötet startade.
Den centrala projektledningen såg efter ett tag att det fanns projektledare som hade svårt att leda
arbetet i pilotverkstad och kommun. Detta kunde bero på dåligt stöd från chefer, att det var stor
omsättning på deltagare i pilotverkstan och kanske inte rätt deltagare eller också brist på erfarenhet
och kunskap hos den lokala projektledaren. GR:s centrala projektledare delade då upp ansvaret för
enskilda kommuner mellan sig och gav mer kontinuerligt stöd till de lokala projektledare som
behövde och ville ha det.
[Det har] varit mycket värdefullt att ha haft tillgång till en av projektledarna vid
pilotverkstadens möten som kunnat hjälpa till med att hålla i den röda tråden när
samtalen varit intensiva och böljande.
I utvärderingen från Public Partner har de kunnat se att just erfarenhet och kunskap hos de lokala
projektledarna var en av framgångsfaktorerna för de kommuner som kan anses som mer
framgångsrika.

Pilotverkstad
Varje kommun bildade under projektet en så kallad pilotverkstad som bestod av representanter från
de olika enheter i kommunen som arbetade med de ensamkommande barnen/ungdomarna.
Representanterna utgjorde en blandning av enhetschefer och operativ personal. Namnet
pilotverkstad ville påvisa att tanken var att det skulle arbetas innovativt och att det skulle vara just
verkstad. Det skulle även finnas utrymme för erfarenhetsutbyte, att lära känna varandras arbete,
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uppgifter, styrdokument och lagstiftning för att på så sätt få förståelse för vad man kan förvänta sig
av varandra i samverkanssituationerna. Genom dessa metoder skulle behov av samverkan
identifieras och olika samverkansformer skulle testas. Testerna skulle sedan utvärderas, vid behov
revideras och, där förbättrade rutiner/arbetssätt skapades, implementeras.
Pilotverkstaden har i stort fungerat som en samverkansgrupp, där man tillsammans
försökt identifiera problem och utvecklingsområden och hur vi ska komma vidare.
(Lokal projektledare)
Ökad interorganisatorisk samverkan, exempelvis kring arbetet med sex- och
samlevnad och medgivande vid sekretess – pilotverkstäderna framhålls som ”motor”
för verksamhetsnära samverkan. (Från workshop 14 mars, bilaga 6)

Den centrala projektledningen utarbetade även en skiss över hur arbetet kunde läggas upp som en
hjälp för de lokala projektledarna (se bilaga 7).
Lokala styrgrupper
Den centrala projektledningen rekommenderade alla kommuner att tillsätta en lokal styrgrupp under
projekttiden. Syftet med detta var dels att vara ett stöd för den lokala projektledaren men också att
följa och, vid behov, styra arbetet i pilotverkstaden. En lokal styrgrupp skulle fungera som garant för
att arbetet motsvarade kommunens behov och att det arbete som gjordes och fungerade bra också
skulle kunna implementeras under projektets gång eller vid projektets slut.
Central styrgrupp
Den centrala styrgruppen har haft en chefsrepresentant från varje kommun. Syftet var att
styrgruppen skulle följa projektets arbete genom regelbundna rapporter och möten och kunna ta
beslut om det t.ex. behövde göras ändringar i budget eller andra större förändringar i projektarbetet.
Det har hållits 12 styrgruppsmöten under projekttiden. Vid det sista styrgruppsmötet fanns bara en
representant kvar som varit med från början. Deltagandet vid mötena var också relativt lågt. Detta
har naturligtvis påverkat styrgruppens möjlighet att få kontinuitet i sitt arbete.
Av de 21 personer som varit anmälda som deltagare i styrgruppen under projektperioden har 4 varit
män och 17 kvinnor.
Chefsnätverk
Under projekttiden har det bjudits in till tre chefsnätverk. Inbjudna har varit chefer inom de
förvaltningar och enheter som deltagit i projektet. Några av deltagarna har även ingått i en
pilotverkstad eller styrgrupp medan andra endast deltagit i chefsnätverket. Projektledningens syfte
med chefsnätverken var att tidigt arbeta med implementering av resultaten som uppnås och då är
det chefernas ansvar att ta hand om detta.
Vid tillfälle ett och två bjöds forskare in för att föreläsa om aktuella frågor inom området. Det tredje
chefsnätverket ägnades åt samtal om nutid och framtid samt tidslinjer för tiden efter projektet där
deltagarna i sina kommungrupper satt och gjorde upp planer för tiden efter projektet.
Förankringskonferenser
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Förankringskonferenserna har hållits ute i de enskilda kommunerna. Den lokala projektledaren har
tillsammans med styrgrupp och deltagarna i pilotverkstan bjudit in personer från olika
förvaltningar/enheter/organisationer som kommer i kontakt med de ensamkommande barnen. Det
har varit kollegor från de förvaltningar/enheter som är representerade i pilotverkstan men också från
andra förvaltningar, civilsamhället, gode män, polis, politiker etc.
Över 75 personer har deltagit i de två lokala konferenser som anordnats i Folkets Hus.
Deltagare har varit en lagom mix av politiker, chefer, tjänstepersoner och
representanter för civilsamhället och vid första konferensen deltog även några
ensamkommande ungdomar och gode män.
Dessa träffar hade två syften. Det första var att den grupp på ca 10 personer som utgjorde
pilotverkstad inte skulle verka isolerat och i efterhand berätta vad de gjort utan redan tidigt berätta
om sitt arbete. Detta blev en del i en tidig implementering. Det andra syftet var att få in synpunkter
från andra i kommunen om vilka utmaningar de såg som pilotverkstaden behövde arbeta med. Detta
gav pilotverkstaden ett underlag att arbeta vidare med och vid senare sammankomster har de
kunnat återkoppla till deltagarna hur arbetet gått, vad som fungerat bra och vad som återstod att
göra.
Efter förankringskonferensen skapade vi ett arbetsdokument som vi följde upp vid
varje möte i pilotverkstaden och uppdaterade allt eftersom. Arbetsdokumentet blev
senare en återkoppling till konferensdeltagarna om vad vi åstadkommit inom
pilotverkstaden.

Halvtidskonferens
I september 2017 höll projektet en halvtidskonferens. Syftet var att samla alla deltagare, lokala
projektledare, deltagare i alla pilotverkstäder och inblandade chefer från de deltagande
kommunerna, för att summera vad som gjorts hittills i projektet och planera sista delen gemensamt.
Programmet innehöll en blandning av projektutvärderarnas tankar, rapporter från de lokala
projektledarna och arbetet ute i kommunerna, föredrag av inbjudna gäster från Irland och av vår
följeforskare Live Stretmo, runda bords-samtal och valbara seminarier. Konferensen avslutades med
att deltagarna från varje kommun samlades för att planera det lokala arbetet framåt.

Kompetensutveckling
En central del i projektet har varit att erbjuda relevant kompetensutveckling för dem som arbetar
med ensamkommande barn och unga. Under projektets analys- och planeringsfas inventerades
behoven i respektive kommun och en utbildningsplan presenterades för styrgruppen och de lokala
projektledarna. Den lokala förankringen var viktig för att stämma av att intentionerna i
projektansökan fortfarande överensstämde med de faktiska behoven. Förankringen visade sig även
nödvändig eftersom personer som hade varit involverade i projektplaneringen hunnit sluta eller bytt
tjänster.
Kompetensutvecklingsinsatserna har genomförts både lokalt och regionalt för såväl större som
mindre grupper. De huvudsakliga utbildningsformerna har varit lärarledda föreläsningar,
workshoppar och utbildningar som har sträckt sig över flera dagar. Projektet har också arrangerat
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större konferenser och filmade vid ett par tillfällen föreläsningar som sedan publicerades på
projektets webbplats. En viktig ambition har varit att engagera deltagarna och stimulera till reflektion
och erfarenhetsutbyte. Det finns alltid en risk att kunskapen ”stannar i rummet”. Projektet har därför
använt sig av olika metoder för att motverka detta, till exempel genom att avsätta tid för deltagarna
att diskutera hur de vill förmedla det de har lärt sig när de kommer tillbaka till sina arbetsplatser.
Några utbildningar har även inkluderat skriftliga sammanfattningar som deltagarna har kunnat sprida
till arbetskamraterna.
Perspektiven jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering var viktiga ledstjärnor i arbetet med
kompetensutvecklingen. Det handlade om allt från att välja tillgänglighetsanpassade lokaler till att
diskutera perspektiven med de föreläsare som anlitades. Bland annat fick alla upphandlade
utbildare/föreläsare inspirationshandboken ”Schyst!” som handlar om jämlik kommunikation. En
annan konkret handling var att vi inför de lokala workshopparna på temat ”Interkulturell kompetens”
intervjuade fyra ensamkommande ungdomar om deras upplevelse av att komma till Sverige. Detta
för att tala med och inte bara om den gruppen.
Utbildningsplanen följde olika tematiska spår. Det ena huvudspåret handlade om att öka deltagarnas
kunskaper om trauma och psykisk hälsa. Projektet samverkade bland annat med Rädda Barnen, Röda
Korset och Västra Götalandsregionens (sjukvårdens) enheter som är specialiserade på insatser för
barn och unga med erfarenheter av flykt och trauma. Föreläsningarna och kursdagarna erbjöds en
bred målgrupp, men vid ett par tillfällen anpassades innehållet specifikt för bland annat skolpersonal.
Ett annorlunda och uppskattat inslag i kompetensutvecklingen var Röda Korsets rollspel ”På flykt”,
där deltagarna fick prova på att agera i rollen som flykting. Kursutvärderingarna bekräftar att
deltagarna upplevde att de fått ökad kunskap och förståelse för de unga, men även fler verktyg i
bemötandet.
Till huvudspåren hörde också utbildningspaket om länder, kulturer och religioner. Som komplement
till landsföreläsningarna erbjöds kommunerna lokalt anordnade workshoppar i interkulturell
kompetens. Syftet med workshopparna var att koppla de teoretiska kunskaperna från
landsföreläsningarna till mer praktiskt orienterad kunskap om bemötande och förhållningssätt i
kulturmöten. Inför utbildningsserien i interkulturell kompetens filmades intervjuer med fyra
ensamkommande ungdomar. I filmen berättade ungdomarna om hur de upplevde den första tiden i
Sverige och vilka råd de hade till personal på främst boenden och i skolan. Detta gjordes för att
säkerställa att representanter för den slutgiltiga mottagaren av det arbete som genomförs inom
kommunerna också fick möjlighet att komma till tals.
En viktig del av kompetensutvecklingen innefattade också målgruppsanpassade utbildningar i
Motiverande samtal (MI), vilka syftade till att ge deltagarna kunskap och ökad trygghet i att hålla
förändringsinriktade samtal. Utbildningarna erbjöds personal inom skolan och elevhälsovården,
boendepersonal samt kultur och fritid. Utbildningarna fick genomgående mycket bra utvärderingar
och flera deltagare beskrev också att en MI-grundutbildning var värdefullt att ha i sitt CV. GR kommer
även efter projektet att erbjuda MI-utbildningar inom ramarna för sin ordinarie
utbildningsverksamhet.
Projektet drevs under en turbulent period med stora förändringar inom såväl europeisk som svensk
migrationspolitik. Kommunerna signalerade redan vid starten av projektet att de behövde utbildas i
den ”ström” av nya lagar och regelförändringar som tillkom under projekttiden. Ett sätt att möta
detta behov var genom regelbundna nyhetsbrev och omvärldsspaningar (se nedan) som
projektledningen förmedlade till de lokala projektledarna. Projektet arrangerade också seminarier
om aktuella juridiska frågor tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, Migrationsverket
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m.fl. aktörer. Att vara ett stort samverkansprojekt som samlade tio kommuner visade sig vara en
styrka i kontakterna med de andra myndigheterna. Att vi var många bidrog till att de prioriterade att
medverka i projektets arrangemang och projektet utgjorde också en kanal för dem att nå ut till
kommunerna.
En styrka med att vara en regional arena för de tio medverkande kommunerna var också att
projektet kunde tillgodose kompetensbehov som kommunerna efterfrågade under projekts gång. Ett
sådant område var bemötande av hot- och våldssituationer, särskilt på kommunernas boenden, men
också inom socialtjänsten och skolan. Två utbildningsdagar genomfördes där deltagarna fick lära sig
att förebygga, hantera och efterarbeta hotfulla och våldsamma situationer. I samarbete med Social
resursförvaltning i Göteborgs Stad fick ett femtiotal deltagare även möjlighet att gå en utbildning i
lågaffektivt bemötande. Även dessa utbildningar kommer i någon form att fortsätta erbjudas inom
ramarna för GR:s ordinarie utbildningsutbud.
En aktuell fråga som resulterade i ett kunskapsseminarium handlade om radikalisering och
våldsbejakande extremism. Under projektets gång efterfrågade flera kommuner ökad kunskap och
verktyg för att bättre kunna förstå och veta hur man ska agera vid misstanke om radikalisering och
våldsbejakande extremism. En kontakt togs med Göteborgs Stads samordnare mot radikalisering och
våldsbejakande extremism som hjälpte projektet med ett seminarieupplägg.
En annan utbildningsinsats som genomfördes i projektet var tvådagarsutbildningen Bygga Broar.
Bygga Broar är en forskningsbaserad modell som kan användas i arbetet med att stärka barns
rättigheter, främja integration och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Målgruppen var
främst personal inom skolan som möter barn, unga och föräldrar i interkulturella sammanhang.
Modellen innehåller bland annat värderingsövningar och praktiskt metodmaterial som
verksamheterna kan använda för att utveckla den egna personalgruppen och som stöd i samtal med
barn och föräldrar.
Ett uppskattat seminarium anordnades också kring temat Hederskultur och HBTQ. Även detta var
behov som lyftes i flera av projektets grupperingar.
Tillsammans med Strömsunds kommun och projektet Barnets bästa vid återvändande, som
finansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), arrangerade projektet även två
konferenser om att arbeta med ensamkommande unga som riskerar att få avslag på sin asylansökan.
Syftet med konferenserna var att stärka de yrkesgrupper som är direkt involverade i att stödja
ungdomarna i deras återvändandeprocess. Projektet Barnets bästa vid återvändande involverade
även Migrationsverket och Länsstyrelsen Jämtland, vilket gav konferenserna en innehållsmässig
tyngd. Bland annat medverkade Migrationsverkets tidigare sambandsman i Kabul som kunde ge
detaljinformation om läget i Afghanistan.

Expertstöd
Till projektet knöt vi redan under analys- och planeringsfasen forskaren Live Stretmo från Göteborgs
universitet. Live Stretmos forskning berör nyanlända barns och ungdomars livsvillkor, samt fokuserar
särskilt på nyanlända barns vardagsliv, deras situation i skolan samt deras fritid. Hon intresserar sig
också för frågor som berör normkritik, intersektionalitet, jämställdhet och likabehandling.
Syftet var att få en kvalitetssäkring och ett kunskapsunderlag för de planerade aktiviteterna.
Projektets följeforskare har förutom att följa projektet och bidra med föreläsningar på
uppstartskonferens, chefsnätverk och även lokalt i några av deltagarkommunerna granskat Public
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Partners utvärderingsrapport. Granskningen bifogas (se bilaga 8) och slutsatserna i den ligger i linje
med det som rapporteras på andra ställen i denna slutrapport. Under hösten 2017 gjorde Live
Stretmo även en kunskapssammanställning kring arbetet nationellt med ensamkommande barn och
unga. Sammanställningen presenterades i samband med projektets halvtidskonferens och finns
bifogad till denna slutrapport (se bilaga 9).

Omvärldsbevakning
En omvärldsbevakning har ungefär en gång i månaden skickats ut till de lokala projektledarna som i
sin tur skickat den vidare till medarbetare i kommunen. Omvärldsbevakningen har haft ett varierat
innehåll av nyheter när det gäller arbetet med ensamkommande barn och unga. Det har varit
nyheter från regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen, Migrationsverket med
flera myndigheter. Även forskningsrapporter, artiklar, nyhetsinslag, intervjuer,
utbildningserbjudanden, webbsändningar m.m. har funnits med. Utskicken har rönt stor
uppskattning då det under perioden skett stora förändringar inom området och på det här sättet har
deltagarna kunnat få ett samlat utskick och inte behövt ägna tid åt att söka kunskap.
[Omvärldsbevakning] som kom fortlöpande var uppskattad, där fanns det förslag om
olika aktiviteter, händelser, aktuell information, aktuell lagstiftning, utbildningar,
föreläsningar, poddar, filmer från frivilliga organisationer, myndigheter som har
spridits till olika förvaltningar. (Lokal projektledare)

Studiebesök i Sverige och transnationella resor
Som tidigare nämnts är en av Nya GRannars grundidé att göra och lära tillsammans. Vi ser värdet av
dessa resor för projektet och för deltagarnas förmåga att genomföra ett kvalitativt arbete. Det är
också ett värde i sig att inom ramen för EU-projekt kunna besöka relevanta samarbetspartners i
andra EU-länder. Det knyter regionen samman och visar på värdet av att över landsgränser
samarbeta och lära av varandra kring gemensamma, aktuella frågor.
Inför alla transnationella studiebesök gjorde projektledningen ett förstudiebesök för att avgöra om
besöket var tillräckligt intressant för en större grupp samt, om så var fallet, på plats förbereda
studiebesöket. Vid början av projektet genomfördes en förstudieresa till Irland. Där fick vi höra hur
de arbetar med Barnkonventionen som rättesnöre innan barnen förs in i asylprocessen. Det betyder
att barnet får ett boende och tid att lära känna personalen, komma in i vardagen och få en viss
trygghet innan de ansöker om asyl och ställs inför alla de frågor det innebär. Samtidigt som detta var
av intresse så var omfattningen av mottagandet på Irland så litet att ett studiebesök med en stor
grupp inte gick att motivera. Då valde projektledningen istället att bjuda in representanter från Irland
för att på projektets halvtidskonferens berätta om de delar av deras arbete som var intressant för oss
i Sverige.
Projektet gjorde tre transnationella utbyten till Nederländerna, Tyskland respektive Spanien. Med på
varje resa var två representanter från varje deltagarkommun.
I Nederländerna besöktes NIDOS i staden Utrecht. NIDOS är den organisation som har regeringens
uppdrag att arbeta med ensamkommande barn och unga i hela landet. Vi fick träffa personal från
olika delar av organisationen och var på besök på ett par boenden. Det som mest intresserade och
imponerade på deltagarna från Sverige var:
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•

•
•
•
•
•

•

Att de ensamkommande barnen och ungdomarna sågs som kompetenta individer som inte
nödvändigtvis behövde mycket omsorg utan stöd och förutsättningar att klara skola och
vardagsliv.
Att intentionen var små boendeenheter, för de lite äldre barnen fyra personer i ett
hus/lägenhet.
Att stödet till barnen/de unga gavs av professionell personal med uppdrag som liknade en
kombination av socialsekreterare/socionom och god man.
Att personalen har en supportfunktion dit de kan ringa i frågor om både juridik och
psykosociala frågeställningar.
Att de ungdomar som fyller 18 år har rätt till uppföljningsstöd.
Att familjehem till ensamkommande barn rekryteras genom en speciell metod (ALFACA –
Alternative Family Care), där de flesta som rekryteras kommer från de länder som barnen
kommer ifrån eller talar samma språk som barnen. Flera av deltagarkommunerna visade
intresse för att prova ALFACA och det finns en handledning översatt till svenska. Mölndal var
den kommun som kom längst. De trodde på idén, cheferna sa ja och de installerade
manualen på datorerna. ALFACA provades på några rekryteringar men efter det kom inga fler
ensamkommande barn och en stor del av personalen slutade på avdelningen.
I Härryda kommun beviljades senare den lokala projektledaren en jobbskuggarresa som gick
till Nederländerna för att följa arbetet med de ensamkommande barnen och ungdomarna.

Tyskland är ett land som, liksom Sverige, tagit emot många ensamkommande barn och unga. En stor
behållning för deltagarna var att få utbyta erfarenheter med den tyska personalen i staden
Dortmund. Några intressanta lärdomar:
•

•
•
•
•

Den välorganiserade verksamheten med stödfunktioner för de ensamkommande barnen.
Dessa rekryteras och betalas av staden men utförs av upphandlade icke vinstdrivande
organisationer/företag. Exempel var eftermiddagsverksamheter och psykologstöd.
Åldersbedömning av de ensamkommande ungdomarna görs av tre socialsekreterare tidigt i
processen och utifrån ett intervjuformulär.
Socialsekreterarna arbetar med kollegial handledning och lyfter ärenden i gruppen varje
vecka.
Care leaver – de ungdomar som fyller 18 år och inte längre hör till socialtjänsten får hjälp av
Grünbau, en av de organisationer som staden samarbetar med.
Det välutvecklade samarbetet med ideella organisationer och frivilliga. T.ex. arbetade
frivilliga med information till nyanlända på biblioteket ett par dagar i veckan.

Sevilla i Spanien var det sista utbytet och det land som skiljer sig mest från vårt. En svårighet var att vi
kom dit vid en tidpunkt när regionen Andalusien tog emot fler flyktingar än någonsin tidigare. För
dem var det krisverksamhet och det mesta arbetet bestod av att hitta kommuner med boenden där
ungdomarna kunde placeras. Södra Spanien har tidigare tagit emot flest unga från Marocko men nu
är vägen in i Spanien från Medelhavet i stort sett den enda som är möjlig, vilket innebär att
människor från flera andra länder kommer den vägen. Barnen/de unga placeras i skola och för de
äldre finns kurser som ska ge möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

Vid studiebesöket i Malmö besökte vi ett allaktivitetshus beläget i en skola. Aktiviteterna startade
direkt efter skolslutet och på kvällar fanns även aktiviteter för föräldrarna till eleverna på skolan och
andra vuxna i området. På STPLN (Stapeln), en mötesplats för kreativa projekt i Malmö, såg vi bland
annat cykelkök och Återskapa, där återanvändning och skapande stod i centrum. Vi lyssnade också på
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föreläsningar om preventiva insatser mot droger, om hur RSFL arbetar med sex och relationer för
nyanlända och Migrationsverkets arbete med kvotflyktingar.
Yallatrappan drev bland annat projektet Yalla Jämställda hem där de ensamkommande ungdomarna
skulle få ökad kunskap om vad jämställdhet innebär i det svenska samhället samt hur de kan göra
medvetna val som påverkar hälsa, ekonomi och miljö på ett positivt sätt. Vid varje träff lagade de
mat efter recept.
Förutom att resa iväg för att lära från andra har deltagare i projektet också tagit emot Kristin Lück
från Berlin. Kristin arbetade i Berlin med mottagande av ensamkommande barn och unga och hade
ansökt om att få ingå i ett europeiskt utbytesprogram som syftade till att lära, utbyta erfarenheter
och knyta europeiska kontakter. Kristin bokades in i de flesta av Nya GRannars deltagarkommuner
och fick träffa personal inom alla områden som arbetade med ensamkommande barn och unga. Det
blev en lärdom för både Kristin och inte minst för projektdeltagarna som fick mycket ny kunskap och
inspiration från hur man i Berlin arbetar med ensamkommande barn. Kristin föreläste även i
samband med projektets halvtidskonferens. Utbytet bekostades av the Berlin European Exchange
Program.

Arbetsmetoder
I arbetet med de lokala projektledarna och pilotverkstäderna har vi använt arbetsmetoder som vi
under projekt SamTidigt fann verksamma för att utveckla samverkansarbete men som också bidrar
till ett mer medskapande anslag i arbetet. Här beskriver vi de viktigaste metoderna som vi har
använt.
Tidslinje
Denna metod kan användas digitalt men vi har använt den med stora blädderblockspapper som vi
tejpat ihop och satt upp på en vägg eller tavla. Det fokus vi haft är asylprocessen och vi brukar ange
barnets ankomst till Sverige som startpunkten på tidslinjen och slutpunkten är uppehållstillstånd eller
avslag. Deltagarna sätter sig i professionsgrupper och antecknar kort på post it-lappar allt ens egen
förvaltning eller enhet gör under processen. Redovisning sker genom att varje grupp sätter upp sina
lappar på rätt plats på tidslinjen och förklarar vad det är man gör. När alla deltagare satt upp sina
lappar är det öppet för kommentarer och frågor till varandra. Denna metod ger flera önskvärda
resultat. Dels får alla deltagare syn på och kunskap om vad ”de andra” gör. Det brukar ge många nya
kunskaper om de andra förvaltningarnas ansvarsområden. Ett annat vanligt resultat är att grupperna
brukar upptäcka att det finns andra tillfällen för möten och samverkan i processen än de man brukar
ha. Ofta ser man möjligheter och fördelar med att mötas mycket tidigare i processen för att starta en
samverkan som kan gynna barnen/de unga.
Nätverkskartor och samverkanskartor
Nätverkskartorna hjälper gruppen att få syn på ett barns/ungdoms nätverk. Antingen arbetar man
med samtycke från ungdomen som då har skrivit under en blankett att det är ok att prata om denne
på ett möte eller så använder man, som vi gjorde, avidentifierade personer där den som berättar
bara använder pojke/flicka, mamma, socialsekreterare etc. Ett blädderblockspapper läggs på ett bord
och alla står/sitter runt om. Den som presenterar ärendet berättar om vilka personer som finns med
och sätter samtidigt ut små trädockor som representerar varje person i nätverket. Metoden ger en
tydlig bild av hur nätverket ser ut, om det finns många eller få som kan stötta, vilka som har kontakt
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med varandra etc. Tanken är att deltagarna sedan ska kunna använda metoden med den unge själv
närvarande.
Tanken är att vid det fortsatta arbetet utveckla nätverkskartan till en samverkanskarta där de olika
professionerna från olika förvaltningar, myndigheter och civilsamhälle kan arbeta vidare. Behov
identifieras, en lista på vem som gör vad görs upp och varje enhet identifierar vilken hjälp de behöver
av sina samverkansparter för att kunna utföra sitt uppdrag.

World café
Denna metod har vi använt framför allt vid större samlingar som t.ex. förankringskonferenserna ute i
kommunerna. Grunden för metoden är att deltagare på konferenser ofta uttrycker uppskattning över
pauserna då tillfälle ges att diskutera med andra deltagare. Rummet möbleras därför som ett café
med bord med plats för 5–8 personer. Pilotverkstäderna har i förväg arbetat fram teman man
identifierat som viktiga att arbeta med under projekttiden. En eller ett par personer ansvarar för ett
tema, presenterar det för deltagarna i konferensen och en lapp med temats namn läggs ut på ett av
borden. När alla teman presenterats uppmanas deltagarna att sätta sig vid det tema de är mest
intresserade av att diskutera. Vid bordet finns den ansvarige för temat som gör korta anteckningar på
blädderblockspapper eller så utses en sekreterare. Beroende på den tid som finns avsatt för
konferensen ges möjlighet att byta bord en eller två gånger för att få delta i diskussion kring fler
teman. Exempel på teman som vi har arbetat med på olika förankringskonferenser är: tydlighet i
asylprocessen, förebygga ungdomars missbruk, hur motverka utanförskap, hur motverka
diskriminering bland ungdomar, hur samverka utifrån de ungas perspektiv och hur samarbeta så att
alla känner sig delaktiga, hur motiverar vi de unga när framtiden är oviss, hur förebygga och
motverka radikalisering, hur behålla professionalitet i arbetet.
De olika metoderna som använts syftar till att förstärka samverkan och medskapande samtidigt som
arbetet sker kring viktiga frågor som personalen identifierat. Några kommentarer från de olika
konferenserna visar på resultat kring just detta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mötet med alla som arbetar inom samma område, både med liknande funktion eller andra
funktioner.
Genomgående mycket bra organiserat och givande.
Behov finns av att samverka om vad som gör skillnad ”NU”. Det är viktigt att prata om detta.
Mycket bra! Tror jag hittat samarbete med olika instanser i Partille.
Bra med ”intressefrågor” att välja mellan. Bra med två frågor! En inspirerande dag! Bra
upplägg!
Ett lyckat exempel som togs upp var Gårdstensbostäder. Förslag om att implementera deras
arbetssätt hos Mölndalsbostäder.
Är det möjligt att öppna upp feriearbetet för asylsökande ungdomar?
Kultur funkar – att göra saker ihop.
Vi måste hjälpas åt för att förstå varandras yrken. Vem har vilket ansvar?

Fördelarna med metoden är att många människor blir delaktiga och får bidra med synpunkter och
idéer som pilotverkstan kan fortsätta arbeta med. Det vidgar också deltagarnas kontaktytor i
kommunen då de inbjudna representerar både andra delar av den kommunala förvaltningen men
även civilsamhället, vården, polisen, politiker med flera brukar bjudas in.
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Jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering
Under 2017 genomfördes nio workshoppar med tema jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering. Totalt deltog 180 personer. Deltagarna arbetar bland annat som boendestödjare,
fritidsledare, samordnare, lärare, skolsköterskor, skolpsykologer, socialsekreterare, fältassistenter,
integrations-vägledare och enhetschefer. Workshopparna har haft ett dubbelt syfte: dels att stödja
personalen i vad dessa begrepp kan innebära i deras verksamhet, dels att undersöka hur personalen
idag arbetar med jämställdhet och jämlikhet. Workshopparnas första del har därför bestått av en
kunskapsdel med fokus på begreppen. Den andra delen har bestått av en interaktiv del, där
medarbetarna fått besvara frågor om hur de uppmärksammar och anpassar sin praktik för
ensamkommande barns och ungas olika behov.
Underlaget från workshopparna sammanställs i en rapport (bilaga 10). Syftet med rapporten är som
nämnts ovan att undersöka hur medarbetare i kommunala verksamheter uppmärksammar
ensamkommande barns och ungdomars behov, sett utifrån ett mångfaldsperspektiv, och vad det kan
innebära för den praktik som skapas i deras arbete. Mångfald och jämlika förutsättningar definieras i
rapporten utifrån de sju diskrimineringsgrunder som gäller i Sverige: kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning och ålder. Baserat på det beskriver och diskuterar rapporten verksamheternas
möjligheter att skapa jämlika förutsättningar för de ensamkommande barn och ungdomar som finns i
deras mottagande. Rapporten besvarar följande frågeställningar:
•
•
•

Hur talar medarbetarna om ensamkommande barn och ungdomar utifrån ett
mångfaldsperspektiv?
Hur förstår medarbetarna uppdraget att säkerställa jämlika förutsättningar?
Vilka konsekvenser kan talet om ungdomarna och sättet att se uppdraget ge för den praktik
som skapas?

Inom ramen för Nya GRannar har en handledning (Bilaga 11) tagits fram, med syfte att fungera som
stöd i att arbeta med jämställdhet och jämlikhet i projekt. Handledningen baseras på lärdomar från
arbetet i Nya GRannar och två andra ESF-projekt: Plug In och College Väst. Stödet utgår från tre
huvudsakliga principer: (1) utgå från det vardagliga arbetet och hur perspektiv på jämställdhet och
jämlikhet kan utveckla detta, (2) hitta sätt att bättre följa och koppla projekt till de lagar och
styrdokument som reglerar verksamheten projektet syftar till att utveckla, med fokus på kraven
dessa lagar och styrdokument ställer på verksamheten sett till jämställdhet och jämlikhet, (3) belys
på vilka sätt respektive projekts insatser leder till mer jämställda och jämlika villkor för dess
målgrupp.
En workshop med de lokala projektledarna har planerats och genomförts tillsammans med den
externa utvärderaren Public Partner. Syftet med workshoppen var att inleda vad utvärderaren
benämner den summativa fasen, det vill säga utvärderingen av projektet. Den förbereddes
gemensamt för att inkludera jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering på ett tydligt sätt.
Utgångspunkten för förberedelserna var den förändringsteori som den regionala projektgruppen tog
fram i starten av projektet. Denna uppdaterades med ett antal frågor med fokus på just de
horisontella principerna, bland annat:
•
•

Vilka olika behov och förutsättningar har ni under projekttiden uppmärksammat bland
barn/unga? Bland personalen?
På vilka sätt har kompetensen ökat och förutsättningarna förbättrats för personalen tack
vare projektet? Har det varit jämställt och jämlikt fördelat?
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•

På vilka sätt har mottagandet av barn/unga blivit mer jämställt/jämlikt?

Exempel från diskussionerna på workshoppen. Frågan var Vad är du mest nöjd med? (Från
dokumentation från workshop 14 mars, bilaga 6)
Att förändrade synsätt och ökad medvetenhet har bidragit. Till exempel lyfts att valet
att betona att alla ungdomar är ungdomar (ingen diagnos att vara EKB) och att
förutsättningar för fritidssysselsättningar inte varit jämlika
Ett perspektiv som lyftes och resonerade kring var ojämlika förutsättningarna för
ensamkommande barn och barn som kommer tillsammans med sin familj. Barn i HVB
har fått väldigt mycket, busskort, planerade fritidsaktiviteter etc. Medan barn med
familj (eller i familjehem?) inte fått ”någonting”.
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Kommunikation, spridning och påverkansarbete
En kommunikationsplan (se bilaga 12) utarbetades av projektets kommunikatör tillsammans med
projektledningen i början av projektet. Rubriker i planen är Mål, Målgrupper, Budskap och Kanaler.
Kommunikationsplanen innehåller också en Aktivitetsplan där det framgår Vad, Till vem, Av vem,
Hur, När och Varför olika saker ska kommuniceras.
Följande kommunikationskanaler har använts:
•

•

•

Projektets webbplats, www.grkom.se/nyagrannar, var navet för kommunikationen. Här
hittar både deltagare och externa intressenter den information de behöver. Här samlas även
material från andra kommunikationskanaler.
Interna kanaler: Projektets webbplats, möten, mötesanteckningar, telefonsamtal, mejl,
konferenser, informationsblad, roll-ups, kommunernas egna kommunikationskanaler,
nätverk, styrgruppsmöten, eventuella konferensdokumentationer i form av text eller film.
Externa kanaler: GR:s nyhetsbrev, GR Välfärds nyhetsbrev, GR:s webbplats, projektets
webbplats, informationsblad, konferenser, transnationella utbyten, nätverk, Roll-ups,
Mynewsdesk, mejl, tidskriften Fourum, konferensdokumentationer i form av text och film.

Under projektets genomförandefas deltog projektledningen vid ett flertal tillfällen på regionala
träffar där olika ESF-projekt möttes för att knyta kontakter och utbyta erfarenheter. Den 10 april
2018 stod Göteborgsregionen som värd för en sådan träff och hade då möjlighet att lite mer
ingående presentera de projekt som GR drev, däribland Nya GRannar. Ett viktigt fokus för den dagen
var hur vi inom olika projekt arbetar med jämställdhetsintegrering.
Den enskilt effektivaste metoden för att internt i kommunerna sprida kunskapen om och
engagemanget för projektet har varit de förankringskonferenser som genomförts (läs mer under
rubriken ”Arbetssätt”).
Under våren och hösten 2018 genomfördes spridning av projektets resultat till projektet ”Cultural
Competence Training” (ett samverkansprojekt mellan nordiska och baltiska universitet inom
Nordplus Horizontal) där fokus låg på hur Nya GRannar arbetat med interkulturell dialog.
Även de transnationella studieresorna innehöll en spridningsdel då vi i samband med varje resa gav
en presentation av hur vi arbetar med ensamkommande barn i Sverige och inom projektet mer
specifikt.
Under projektets slutfas har projektet och dess resultat presenterats vid ett flertal arrangemang:
•
•
•
•

25 oktober: Kort presentation på Konferensen Ungdomar 18+ Vad händer nu? Arrangörer
var Länsstyrelsen och Göteborgsregionen.
30 oktober: Presentation på Nätverk ensamkommande i Fyrbodal. Länsstyrelsen och
representanter från kommunerna i Fyrbodal deltog.
13 november: Nätverket för Integration, Göteborgsregionen. Representanter från alla GRkommuner deltog.
20 november: Möte med personal på stödboende. Social resursförvaltning, Göteborg.
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Uppföljning och utvärdering
Projektet har sedan analys- och planeringsfasen haft projektutvärdering genom företaget Public
Partner. Public Partner har medverkat vid en uppstartskonferens, genomfört workshoppar för
styrgruppen och för projektledarna på GR, träffat de lokala projektledarna samt genomfört enkäter
och fokusgrupper under genomförandefasen. I början av projektet utvecklade Public Partner en
utvärderingsplan och den centrala projektledningen fick hjälp av Public Partner med att formulera en
förändringsteori för projektet. Denna förändringsteori låg senare till grund för projektutvärderarnas
arbete.
Public Partners två delrapporter samt slutrapport bifogas denna rapport (se bilagorna 1, 3 och 9).
Vid sidan av dessa externa insatser har projektledningen följt och utvärderat projektets resultat
genom:
1. Att alla utbildningssatser har utvärderats av projektledningen via enkäter till deltagarna. En
sammanställning av alla utvärderingssvar gjordes i juli 2018 och bifogas denna slutrapport (se
bilaga 2).
2. Månatliga möten med de lokala projektledarna för att följa utvecklingen i kommunerna, ge
möjlighet att ta del av varandras lärdomar och anpassa projektets aktiviteter efter de lokala
behoven.
3. Styrgruppsmöten två gånger per termin för att diskutera projektets mer strategiska inriktning
med verksamhetsledare från medverkande kommuner.
4. Interna möten inom Göteborgsregionen (GR) där projektledningen fått internt stöd samt
medverkat i relevanta nätverk på GR där frågorna lyfts och diskuterats.
En direkt konsekvens av de regelbundna avstämningarna och utvärderingarna var att projektets
målgrupp under genomförandefasen vidgades till att omfatta kommunal personal som möter
nyanlända barn och unga (inte enbart ensamkommande barn och unga). En annan konsekvens var
att utbildningserbjudandena anpassades efter de behov som fanns. Fler interkulturella workshoppar
än vad som ursprungligen var planerat genomfördes, längre MI-utbildningar anordnades,
länderseminarierna som var särskilt eftertraktade dubblerades och flera temaföreläsningar
anordnades. Inom projektet skapades också ett stödboendenätverk som träffades för att diskutera
hur olika kommuner valt att rigga den nya boendeformen.
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Användande av resultat
För att lyckas med implementering av till exempel nya arbetsmetoder eller en ny organisation är ett
av de grundläggande kraven någon form av kontinuitet Detta kan gälla kontinuitet i personalstyrkan,
i chefsleden eller i organisationen. Under projekttiden har, som påpekats på flera ställen i denna
rapport, bristen på kontinuitet varit ett av de stora bekymren. I början av projektet var det stort
inflöde av personal då nya boendena öppnades och organisationerna i kommunerna växte. Ganska
snart ledde den nya, tillfälliga lagen till att antalet flyktingar som kom till Sverige minskade och
organisationer bantades, boenden stängdes och personal omplacerades eller fick sluta. De ständiga
förändringarna var en stor utmaning för projektet både lokalt och centralt och gällde både
utbildningsdelen och samverkansdelen. Detta sagt som en grundläggande svårighet med att både
driva projektet men också att implementera uppnådda förändringar.
Det bör betonas att på grund av den stora personalomsättningen har det organisatoriska lärandet
försvårats. Arbetet inom och lärdomarna från projekt Nya GRannar kommer bland annat därför i
olika hög grad att leva kvar inom kommunerna. Samtidigt vittnar chefer och samordnare om att
lärdomarna, som exempelvis utbildningarna gett, stärkt medarbetarna i deras arbete. Flera påpekar
också att även om personerna inte finns kvar på arbetsplatsen så finns de oftast i någon annan
verksamhet eller i någon av de övriga kranskommunerna vilket då stärker regionen i stort.
I Public Partners utvärdering framhålls att när det gäller utbildningarna och den generella
kunskapshöjning dessa inneburit hos de anställda är resultaten ungefär lika i de framgångsrika och
mindre framgångsrika kommunerna. En person som intervjuats beskriver i rapporten hur
utbildningarna som genomförts kontinuerligt på något sätt inneburit en ryggrad också för insatserna
på lokal nivå. Utbildningarna har hjälpt till att hålla intresset för frågorna uppe och också gett
möjligheter för regionalt nätverkande.
Andra påpekar att den nya kunskap som de fått genom utbildningarna stärker dem på ett tydligt sätt
i deras arbete. Följande citat från utvärderingsrapporten belyser detta
Eftersom jag arbetar som lärare med nyanlända ungdomar där många kommer
från Afghanistan har jag lärt mig mycket på föreläsningen som jag kan ha nytta av.
Att veta mer om ett lands historia, demografi, kultur, tradition m.m. ökar förståelsen
om den verklighet som mina elever kommer ifrån. Detta ger bättre förutsättningar att
förstå eleven och att kunna anpassa studiesituationen för eleven på ett bra sätt.
Inom arbetsmarknadsområdet kommer kunskapen komma väl till användning med
människor som kommer från dessa områden. Jag känner personligen att seminariet
gett mig en bredare och mer ingående förståelse för olika grupper som faktiskt flyr
från kriget och att personerna i fråga har olika syn och uppfattning kring
konflikterna.
Jag arbetar som socialsekreterare och möter många ungdomar från Afghanistan i
mitt arbete. Den ökade förståelse jag fått, för hur det afghanska samhället och
kulturen fungerar, kommer göra så att jag ger information på annat sätt till
ungdomarna.
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87 procent anser att det varit relevanta utbildningar i projektet (andelen som svarat 4 eller 5 på
”instämmandeskalan”) och 74 procent anser att projektet bidragit till en generell kunskapshöjning
om målgruppen hos de anställda i kommunen.
Enligt utvärderingen är det en något högre andel som efter projektet tycker att de har god kunskap
om de verksamheter de behöver samverka med. Några styrgruppsmedlemmar menar att det är
samsynen som förbättrats vilket innebär att personal fått en större förståelse för
samverkansparternas utgångspunkter. Färre av dem som svarade på enkäten som skickades ut efter
projektet anser dock att det finns en god samverkan över verksamhetsgränserna i kommunen.
När det gäller insatser som att driva metodutveckling eller att ansvariga chefer driver på förändring
visar Public Partners utvärdering att i endast 8 procent av de mindre framgångsrika kommunerna
tycker de som svarat på enkäterna att de ser konkreta områden där det bedrivs metodutveckling.
Motsvarande siffra i de mer framgångsrika är 71 procent.
När det gäller frågan om projektet bidragit till konkreta förändringar i arbetssätt eller organisation,
håller 15 procent med om påståendet i de mindre framgångsrika kommunerna och 64 procent i de
mer framgångsrika.
Nedan följer en sammanställning av de medverkande kommunernas användande av resultat:
Lilla Edet
I Lilla Edets kommun kommer projektets och pilotverkstadens samt de lokala konferensernas
samlade erfarenhet att föras vidare i den integrationsgrupp som fortsätter pilotverkstadens arbete
på operativ nivå med tillägg av några personer från civilsamhället samt i en förvaltningsövergripande
mångfaldsgrupp där alla förvaltningschefer ingår. Uppstarten för detta är hösten 2018.
Mölndal
I Mölndals stad finns fortsatt behov av struktur för samverkan på strukturell och operativ nivå.
Planen är att en befintlig samverkansgrupp för integration, Sub sting, tar över styrgruppens roll på
strukturell nivå och att pilotverkstaden fortsätter träffas på en operativ nivå med medarbetare från
olika förvaltningar. Pilotverkstaden kommer att finnas kvar i något förändrad form och återkopplar
sitt arbete till Sub sting. Planer finns även på att ha en årlig gemensam dag likt spridningskonferensen
för Nya GRannar för att uppmärksamma integrationsarbetet i staden.
Exempel på uppnådda resultat genom samverkansgrupperna är:
•
•
•

Avtal mellan kommunen och Räddningsmissionens fadderverksamhet
Simskola för ensamkommande barn och unga
RFSL-utbildning i sex och samlevnad erbjuds ungdomar på kommunala boenden

Tjörn
Även på Tjörn beskrivs hur det lokala samverkansarbetet förbättrats genom projektet och att man
tagit fram nya rutiner för sitt arbete som kommer att leva kvar.
För att säkerställa att en bra samverkan fortsätter har vi beslutat att fortsätta träffas i en
samverkansgrupp bestående av verksamhetsnära personal ifrån våra förvaltningar.
I pilotverkstaden satte deltagarna upp fyra mål med arbetet:
Mål 1
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Att ta fram en rutin för hur vi kan rusta och förbereda de ensamkommande ungdomarna på sin 18årsdag och hur deras liv kommer förändras efter det och ta fram en etableringsplan.
Beslut finns nu om att:
•
•
•
•

Socialtjänsten skall lägga in i arbetsplanen att den unge från 15 års ålder skall sättas upp i
bostadskö antingen i sin nuvarande kommun eller hos Tjörns Bostadsbolag.
De unga som bor i familjehem/boende och som skall göra en flytt till kommunen ska få
frågan om inneboendekontrakt först.
Familjehemmet och den unge ska få tid att planera sin utflytt med en ev. ”starta upp-peng”
för att kunna förbereda flytten på ett bättre sätt.
Få till en bättre framförhållning och regelbundna planeringsmöten mellan
familjehemssekreteraren och integrationsavdelningen.

Mål 2
Ökad delaktighet för nyanlända barn och unga i kultur- och fritidsaktiviteter.
Två nya aktiviteter, ”Sopp och snack” och ”Slöjdklubben”, har startats för att förenkla för nyanlända
barn och unga att börja delta i fritidsaktiviteter. Detta bygger på önskemål från målgruppen och
aktiviteterna är gratis.
En tydlig rutin har också arbetats fram för hur man når nyanlända med information om
fritidsaktiviteter. I rutinen samverkar både Välkomsten, integrationsavdelningen samt kultur- och
fritid i olika steg, mycket av detta tack vare att man via pilotverkstan lärt känna varandra.

Mål 3
Sammanställa ett samhällsintroduktionsprogram M/S MIRA för nyanlända ungdomar.
Programmet arbetades fram med utgångspunkt i ett tidigare program och med hjälp av unga
nyanlända som varit i Sverige ett tag. Områden som sex- och samlevnad, hälsa, fritid, demokratiskt
samhälle och framtid identifierades.
Mål 4
Nyanlända barn och unga ska ges möjlighet till social inkludering i skolan.
På kommunens högstadieskolor har rutiner arbetats fram med t.ex. faddrar och supportelever,
gemenskapsdagar och temadagar vilket varit mycket lyckat.

Lerum
Lerums pilotverkstad fokuserade en stor del av det lokala arbetat på att ta fram nya rutiner och
handlingsplaner. Dessa kommer att leva kvar efter projektet och implementeringen av dem
påbörjades redan under projektets genomförandefas.
Ett exempel är ”Handlingsplan för ökad samverkan mellan vuxna som möter ensamkommande barn
och unga”. I handlingsplanen (se bilaga 5) finns bland annat en checklista med frisk- och riskfaktorer
som kan användas som ett samtalsunderlag tillsammans med en ungdom som man är orolig för.
Handlingsplanen innehåller även en användarvänlig samtyckesblankett, samt riktlinjer för hur
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information ska delas angående kontaktmannaskapet/mentorskapet till övriga nätverket runt en
ungdom.
Med anledning av att lagstiftningen förändrats dramatiskt, långa handläggningstider hos
Migrationsverket och nationella larm om utbredd psykisk ohälsa bland ensamkommande barn och
unga bedömde pilotverkstaden att det fanns ett behov av att göra en lägesrapport kring situationen
för ensamkommande unga över 18 som fortsatt befann sig i asylprocessen. Denna lägesrapport
presenterades för styrgruppen som i sin tur lyfte frågan vidare till förvaltningsledningen. Resultatet
blev att man utlyste en ny tjänst i form av en stödperson. I skrivande stund har tjänsten tyvärr ännu
inte tillsats då man inte hittat en lämplig kandidat.
Pilotverkstaden undersökte också situationen för ensamkommande unga över 18 år med
uppehållstillstånd (UT), vilket också resulterade i en lägesrapport. Rapporten har resulterat i en
process för att hitta ett fungerande stödsystem för hela målgruppen. Diskussioner i frågan förs nu
över sektorsgränserna.
Ett ytterligare fokus för pilotverkstaden i Lerum har varit en enkät- och intervjustudie för att
undersöka nyanlända gymnasieelevers upplevelse av inkludering och delaktighet på Lerums
gymnasium. I studien framkommer bland annat att det finns få beröringspunkter mellan nyanlända
elever och svenska elever. Ett viktigt utfall av studien är att gymnasiet har skapat en integrationsplan
för att aktivt arbeta främjande med dessa frågor.

Partille
En av lärdomarna från Partilles arbete är hur värdefullt det var att få kunskap om hur de olika
förvaltningarnas regelverk fungerar och hur de på bästa sätt kan samverka utifrån barn och unga.
Den organisatoriska samverkan som skedde inom projektet har fått konsekvensen att
kontaktvägarna mellan medarbetare i olika förvaltningar blivit kortare och tröskeln för att ta kontakt
har blivit lägre – det vill säga att kommunikationen mellan förvaltningarna kring barn/ungdomar har
förbättrats. På detta sätt får barn/ungdomar ett mer likvärdigt bemötande. Detta gäller också de
ungdomar som fyllt 18 år.
Under arbetet i pilotverkstaden uppmärksammades också en bristande rutin vad gäller kartläggning
av barns hälsa och vaccinering. En checklista ska nu användas av socialtjänsten när det gäller detta.
Deltagarna hade fler mål på gång i sitt arbete men de konkretiserades aldrig, delvis på grund av att
den lokala projektledaren var frånvarande under en period.
Göteborg
I Göteborg fanns från början en lokal projektledare och en pilotverkstad. Under hösten 2017 gjordes
personalneddragningar och då försvann både projektledare och i stort sett alla deltagare i
pilotverkstaden till andra uppdrag eller andra stadsdelar/kommuner.
Två nya lokala projektledare delade därefter på uppdraget och en överenskommelse gjordes att
arbetet skulle koncentreras på dem som arbetade i den relativt nya boendeformen stödboende.
Huvudsyftet blev att skapa ett forum för kollegialt erfarenhetsutbyte och kompetenshöjning,
framförallt i omställningsprocessen från HVB till stödboende. Flertalet kommuner deltog i detta
forum. Efter projektets slut stängdes alla boenden, utom ett, av de som deltagit i projektet.
Stenungsund
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Stenungsund var initialt den kommun som skickade allra flest deltagare till projektets
utbildningsaktiviteter. När kommunen bytte lokal projektledare blev deltagande i utbildningar något
lägre men samtidigt formerades en pilotverkstad där arbetet en period var mycket aktivt. Under den
sista delen av projektet fanns ingen lokal projektledare kvar i kommunen och inget arbete gjordes då
heller i pilotverkstaden. Den centrala styrgruppens representant från Stenungsund sammanfattar
dock kommunens medverkan på följande vis:
Ur mitt perspektiv har vi genom projektet fått fram två kommungemensamma rutiner som
används i det vardagliga arbetet. Dessa gäller informationsöverföring mellan olika
enheter om ensamkommande barn samt en annan rutin gällande återsökning till
Migrationsverket.
Den största insatsen har ju dock varit informationsinsatserna som lett till en
kompetensutveckling av personalen vilket stärkt deras roll på arbetsmarknaden då väldigt
många gått vidare till andra jobb. Detta har ju också varit det stora problemet i projektet då
just många behövt söka sig vidare till andra jobb då verksamheten idag i stort sett inte finns
längre. I alla fall inte boendeverksamheten.
En annan positiv del av projektet är att det skapats kontakter mellan verksamheter som
tidigare inte haft en naturlig plattform att träffas. Vi tittar just nu på hur detta ska fortsätta
men i en ny typ av plattform. Konkret handlar detta om skola, socialtjänst, fritid, kultur
samt frivilligsektorn.

Kungälv
Kungälv är en av de deltagarkommuner där bristen på kontinuitet varit ett problem. Vid projektstart
arbetade 80 personer med ensamkommande barn och unga och vid projektslut var det nio anställda
kvar. Fyra lokala projektledare har avlöst varandra och sista halvåret fanns ingen projektledare alls.
Under delar av projekttiden har det dock varit bra aktivitet i pilotverkstaden och på
förankringskonferensen identifierades flera behov av insatser och förändringar.
Ett informationsblad togs fram kring HVB-hem och stödboende vilket används vid information till de
ungdomar som ska flytta till stödboende.

Alingsås
Även Alingsås drabbades av byte av lokal projektledare efter halva projekttiden. Innan dess hade
ingen pilotverkstad bildats och det var en svår uppgift för den nya lokala projektledaren att få igång
ett arbete.
En presentation av hur skolan arbetar med nyanlända barn togs fram med ambitionen att övriga
samverkansförvaltningar också skulle göra detta men det blev aldrig av. En ambition att sammanfatta
arbetet med ensamkommande barn och unga och lärdomar från perioden från 2015 och framåt
finns. Deltagarnas ambition är att färdigställa detta efter projektets slut.

Härryda
En gemensam samverkansrutin mellan språkintroduktion på gymnasiet, kommunens boenden och
socialtjänsten har tagits fram.
En plan för ökad närvaro i skolan gjordes gemensamt upp av socialtjänst och boenden.
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Workshoppen i interkulturell kompetens gavs i början av projektet till alla kommunens chefer. Detta
förde med sig att ett flertal förvaltningar tog in workshoppen till sina personalgrupper och Härryda
blev den kommun som i slutet av projektet haft överlägset flest unika deltagare.
Göteborgsregionen
Ett av målen med kompetensutvecklingsinsatserna var att de utbildningar för vilka det fanns
ytterligare behov efter projektets slut skulle fortsätta att erbjudas kommunerna genom
Göteborgsregionens ordinarie kursutbud. Under våren 2019 kommer utbildningar i Interkulturell
kompetens, länderkunskap, Motiverande samtal samt praktisk kunskap om trauma att arrangeras.
För Göteborgsregionen har det också varit värdefullt att ha flera ESF-projekt som pågår samtidigt.
Detta har möjliggjort ett erfarenhetsutbyte mellan projekten inom organisationen och stärkt
Göteborgsregionens förmåga att agera som projektledare.
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Kommentarer och tips
Förankring:
Förankringen av projekt är oerhört viktig. Det kan tyckas vara en självklarhet att de som ska
medverka har fått mandat att avsätta tid för sin medverkan men så är inte alltid fallet. Här behöver
projektägaren lägga tid och noggrannhet vid uppstarten av projekt och möjligtvis även skriva mer
bindande avtal med medverkande kommuner. Medverkande kommuner behöver inom chefsleden ta
ett gemensamt ägaransvar för projektet över förvaltnings- och avdelningsgränser. Det var tydligt i
Nya GRannar att de kommuner där detta fungerade också nådde bättre resultat.
Tips: Se till att
• Se till att projektet är väl förankrat i kommunen vid start
• Se till att ha en styrgrupp som träffas regelbundet så att projektledaren känner stöd och
enkelt kan lyfta frågor vid behov
• Se till att ansvarig chef ger de som medverkar i samverkansgrupper mandat/tid att engagera
sig i projektet.
Lokala projektledare:
I projekt där utfallet är beroende av lokala projektledare bör det säkerställas att den person som får
uppdraget väljs utifrån kompetens (både inom det berörda ämnet men också för att leda arbetet
med en grupp) och erfarenhet samt att hen har mandat att genomföra arbetet. Här bör även
projektägaren överväga en gemensam projektledarutbildning för de lokala projektledarna som en
start i projektarbetet. I denna bör ingå förväntningar, målformulering, arbetsuppgifter och
metodtips.
Projektledningen i Nya GRannar uppfattade en bit in under genomförandefasen att det var svårt att
stödja de lokala projektledarna på ett adekvat sätt då alla i teamet hade ansvar för kontakten med
alla kommuner men också för att behovet av stöd såg olika ut. Som en konsekvens av detta
beslutades att varje projektledare på GR skulle ha ansvar för 2–4 kommuner. Detta medförde en
ökad tydlighet i kontakten mellan de lokala projektledarna och den centrala projektledningen.
Tips: Välj lokal projektledare utifrån kompetens inom området och förmåga att leda grupper. Håll
utbildning för dessa i början av projektet. Ge stöd från central projektledning kontinuerligt. Ha
gemensamma möten med andra lokala projektledare kontinuerligt.
Gemensam reflektion och erfarenhetsutbyte:
Medverkande medarbetare och ledare upplevde att nätverkandet och möjligheten att lära känna
varandra och utbyta kunskaper inom och mellan kommunerna var mycket värdefullt. Det är viktigt i
samband med arrangemang att tid för detta erbjuds. Att få tid att prata med andra som arbetar med
samma fråga eller mot samma målgrupp gav ett stort mervärde vilket märktes i återkopplingar från
nätverk och från studieresor som genomfördes.
Tips: Ge i alla sammanhang möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.
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Tydliga mandat, tydlig agenda och överenskomna mötesregler:
Arbetssättet med en arbetsgrupp/pilotverkstad och en styrgrupp har varit mycket positivt ur flera
aspekter. Det har dock varit viktigt att tidigt tydliggöra hur arbetet mellan dem ska fungera med
exempelvis mandat, ramar samt hur kreativa och fria tyglar pilotverkstaden har.
De lokala pilotverkstäderna i flera kommuner kämpade med att få medarbetare att prioritera
närvaro.
Tips:
För att personal med stressat schema ska prioritera närvaro krävs vid sidan av ett tydligt uppdrag
från chefen även att:
•
•
•
•
•

Arrangemangen är väl förberedda med tydlig agenda för mötet
Att de andra deltagarna också prioriterar närvaro (annars blir det snabbt en ond cirkel av
frånvaro)
Att mötena upplevs meningsfulla, d.v.s. att resultat som man har nytta av i sitt arbete uppnås
Att det man kommer överens om på möten också genomförs mellan mötena, vilket kräver
sanktionerad, avsatt tid.
Att gruppen upplever att den har mandat från, och chefernas förtroende för, att komma på
lösningar på de utmaningar som diskuteras.

Dokumentera arbetet regelbundet:
Då personalomsättningen i den deltagande gruppen var stor under projektets gång både bland
deltagare, lokala projektledare och i styrgrupper/chefsnätverk blev följden att många nya personer
kom in kontinuerligt under projektarbetet. För att göra bytena så smidiga som möjligt är det viktigt
att den lokala projektledaren kontinuerligt dokumenterar aktiviteter och erfarenheter. Speciellt
viktigt är detta då ny lokal projektledare ska tillträda.
Tips: Att från projektets början föra mötesanteckningar och skriva månadsrapport över aktiviteter
samt tänka igenom hur man kommunicerar projektet inom kommunen och externt. På så sätt blir
projektet lätt att ta över och följa upp för nya projektmedlemmar och projektledare.
Administration i ESF-projekt:
Administrationen i ESF-projekt är en mycket tidskrävande uppgift. Det är viktigt att vid
budgetskrivning och personalplanering ta höjd för detta och att redan initialt ha bra rutiner för
uppföljningsarbetet, exempelvis när det gäller närvarorapportering. Här rekommenderas att blivande
projektteam bokar in möten med rutinerade projektledare för att få tips på vad de kan och behöver
göra.
Utifrån GDPR-lagstiftningen är närvarorapporteringen en stor utmaning. Dels reagerar många
deltagare på att lämna ifrån sig sitt personnummer på pappersblanketter, dels är hanteringen av
dessa något som behöver ske i enlighet med rådande lagstiftning. Här behöver projektledningen ha
beredskap för att stora delar av administrationen inte kan ske digitalt.
Tips: Budgetera från början tillräckligt för det tidskrävande administrativa arbetet och förbered
projektets medarbetare.
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Tänk implementering från början
Det är viktigt att tidigt prata om tiden efter projektet, att det ska vara en naturlig del av projektet att
prata om hur man kan införliva projektet i ordinarie verksamhet. I Nya GRannar har tidiga lokala
förankringskonferenser samt hjälp från projektutvärderare varit stöd i denna process. Ett
chefsnätverk med chefer från olika förvaltningar i varje medlemskommun har också träffats för att
diskutera implementering och hur ett arbete med uppnådda önskvärda resultat kan fås att leva
vidare.
Tips: Tänk implementering från början!

De horisontella principerna
Eftersom det är ett skallkrav från ESF att arbeta med perspektiven jämlikhet, jämställdhet och
likabehandling är det viktigt att tidigt planera för hur dessa perspektiv ska integreras i arbetet. Det
blir lätt fina ord utan praktisk påverkan och det kräver en del arbete att verkligen integrera
perspektiven i projektet. I vårt projekt hade vi en medarbetare i projektgruppen som har
expertkunskap inom området. Förutom att de olika pilotverkstäderna haft workshoppar med honom
har vi i projektledningen fått god hjälp med hur vi kan få in frågorna i det praktiska arbetet. Han har
arbetat fram en handledning för projektledare.
Tips:
•
•
•
•

Tänk horisontella kriterier tidigt!
Hur ska vi jobba praktiskt?
Vilka frågor ska vi ställa oss i vilka sammanhang och till vem/vilka för att ha med perspektivet
genom hela projektet.
Det är enkelt i detta arbete att enbart se till på diskrimeringsgrunderna. Här rekommenderar
vi att man också tittar mer generellt på vilka olikheter som skapar ojämlika förutsättningar.

