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Lysekils flyktingmiljoner blev ett stort projekt
I Lysekil har integrationsarbetet tagits till en helt ny nivå. Här valde man nämligen att 
öronmärka de extra statliga ”flyktingmiljonerna” som delades ut i december 2015. Ett beslut 
som gett flera positiva effekter. 

Vi minns alla hur ansträngt läget var hösten 2015, när många flyktingar kom till Sverige. Regeringen 
beslutade då om ett extra stöd till kommunerna för att så bra som möjligt kunna hantera situationen. 
Stödet var ett engångsbelopp som skulle användas under 2016. Det fördelades efter hur stort 
flyktingmottagandet i varje kommun varit dittills.

För Lysekils del hamnade beloppet på 14 miljoner kronor. Men medan många kommuner till stor del 
fördelade pengarna efter behov i sina befintliga verksamheter, valde Lysekils kommunledning en annan 
väg. De skapade ett enda stort integrationsprojekt av hela summan.

44 olika aktiviteter

– Jag känner en enorm stolthet över att man vågade ta ett så 
offensivt beslut. På så vis är det nu väldigt tydligt hur pengarna 
bidragit till att lyfta integrationen i hela vår kommun, säger Lysekils 
integrationssamordnare Sanna Lannesjö.

Hon berättar att det totalt startades 44 olika aktiviteter inom 
projektet – från att införa samhällsguideverksamhet i kommunens 
regi och en satsning på praktikplatser för nyanlända till en mängd 
integrationsfrämjande aktiviteter ute på skolor och i det lokala 
föreningslivet.

En viktig del av projektet handlade om kompetenshöjning inom 
vissa områden. Så har till exempel Lysekils kommun nu fått en 
egen ”traumaexpert”. Hon heter Jessica Södergren och arbetar som 
enhetschef med ansvar för tre boenden för ensamkommande barn.

Tack vare integrationsprojektet fick hon möjlighet att gå Rädda barnens eftertraktade utbildning i TMO, 
Traumamedveten omsorg. TMO handlar om att skapa läkande miljöer för barn som upplevt svåra saker 
som krig och våld. Kunskap som är oerhört värdefull för alla som jobbar med flyktingbarn.

Kunskapen sprids vidare

Vi möter Jessica Södergren inne i det gamla societetshuset Oscars 
nere vid havsbadsområdet. Hon håller i en intern TMO-utbildning för 
närmare 30 medarbetare från kommunens HVB-boenden samt 
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några handläggare. Stämningen är dämpad och fokuserad. Det är 
allvarliga ämnen som berörs.

Efter en stund sätter Jessica på en kort film som handlar om barn 
som utsätts för olika former av övergrepp.

– Om det är någon som upplever att det är jobbigt att se vissa 
scener så är det helt okej att gå ut, säger hon, innan hon ger oss 
tillfälle för en kort pratstund ute i köket.

– TMO är en fantastisk utbildning och ett väldigt pedagogiskt 
verktyg. För oss som jobbar med utsatta barn har det skapat en 
samsyn – ett gemensamt förhållningssätt och en metod som alla 
kan använda. Och det känns väldigt bra att sprida vidare den 
kunskap jag fått till andra, säger Jessica entusiastiskt.

Hon berättar att efter dagens kurs står gode män, 
familjehemspersonal, elevhälsan och eventuellt även lärare på 

introduktionsprogrammet på tur för att ta del av hennes kunskaper. Några grannkommuner har också 
hört av sig och är intresserade.

”En nytändning”

När 2016 var till ända tog även integrationsprojektet slut. De riktade statliga stödpengarna var 
förbrukade, precis som de skulle vara. Några av de 44 aktiviteter som startades förra året har därmed 
inte kunnat fortsätta, som exempelvis samhällsguideverksamheten.

Ändå finns det en lång rad positiva effekter som nu lever vidare, både i form av aktiviteter och nya 
kunskaper. Flera samarbeten mellan bland andra kommun, näringsliv, andra myndigheter och ideella 
föreningar har också kunnat utvecklas och förstärkas.

– Framför allt blev det en nytändning. Nu finns integration med på agendan på ett helt annat sätt än 
tidigare, både här inom kommunens väggar och i det civila samhället, säger integrationssamordnare 
Sanna Lannesjö.

När hon anställdes i början av 2016 var hennes tjänst helt ny. Med sin strategiska roll är hon nu en 
nyckelperson i kommunens fortsatta arbete med integration. Därmed har även hennes tjänst gett en 
bestående kvalitetshöjning.

Text: Malin Husár
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