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Bakgrund och o vergripande information 

OM RAPPORTEN 

Denna slutrapport beskriver hela projektet ”Evakueringsboende i Ja rfa lla  pa  uppdrag av Migrationsverket”, 

fra n start 2015-11-01 till slut 2016-03-23. Rapporten a r framtagen pa  uppdrag av projektchef  

Alexander Rajsic och sammansta lld av Patrik Vuorio, som anlitats som volonta rkoordinator i projektet. 

Carolina Bjurling (kvalitetsdirekto r i Ja rfa lla kommun), som varit en av arbetsledarna i projektet, har bista tt 

genom att granska och ge synpunkter pa   inneha llet i rapporten. Rapporten fo ljer struktur fra n, och 

inkluderar delar av, en tidigare publicerad delrapport om projektets utveckling november-december 2015.  

UPPDRAGET OCH TIDSLINJE 

I oktober 2015 aktiverades POSOM, med sto d av FRG (frivilliga resursgruppen), i Ja rfa lla fo r en sa rskild 

tva veckorsinsats; att under tva  veckor hja lpa Stockholms stad med tempora rt boende fo r ensamkommande 

flyktingbarn. Insatsen fungerade va l och gav viktiga initiala erfarenheter av effektivt mottagande av 

flyktingar. I november bega rde Migrationsverket att Ja rfa lla kommun skulle o ppna upp mottagningsplatser 

fo r asylso kande. Intensiva fo rberedelser gjordes fra n den 1 november 2015. Den 13 november aktiverades 

boendet.  Det  var o ppet till och med 2 mars 2016, da  de sista boende la mnade byggnaden. Avveckling av 

boendet (inventarier i byggnaden) pa gick till och med 15 mars 2016 och administrativ uppfo ljning i 

projektet avslutades 23 mars 2016. 

ÖVERSIKT ÖVER PROJEKTETS ORGANISATIONSSTRUKTUR 

mailto:alexander.rajsic@jarfalla.se
mailto:patrik.vuorio@volunteerpower.se
mailto:carolina.bjurling@jarfalla.se
https://sv.wikipedia.org/wiki/Psykiskt_och_socialt_omh%C3%A4ndertagande_vid_stora_olyckor_och_katastrofer
http://www.frgjarfalla.se/
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Roller, ansvar och funktioner  

ÖVERGRIPANDE KRING PROJEKTORGANISATIONEN 

En unik mixorganisation med kommunala arbetsledare fra n olika fo rvaltningar i samverkan med 

civilsamha llet (volonta rer fra n fo reningar, trossamfund och individuellt engagerade) i kombination med 

andra funktiona rer byggdes upp sa rskilt fo r detta projekt och visade sig bli en kraftfull och effektiv modell i 

sammanhanget. 

STYRGRUPP 

En styrgrupp bildades vid starten av projektet fo r att hantera o vergripande planering, utveckling, och beslut 

inom projektet. Styrgruppen har besta tt av projektchef Alexander Rajsic, samt en administrativt ansvarig 

Pamela Salazar, (november t.o.m. januari), som rapporterat till projektchefen, och en anlitad koordinator fo r 

utveckling och ledning av projektets volonta rorganisation, Patrik Vuorio. Styrgruppen har tra ffats 

regelbundet under projekttiden och ansvarat fo r strategisk inriktning och uppfo ljning.  Styrgruppen har 

samordnat projektmo ten med involverade funktiona rer och genomfo rt operativa ledningsinsatser pa  plats 

pa  boendet efter behov. 

ARBETSLEDARE 

Under projekttiden har 32 arbetsledare engagerats regelbundet pa  

evakueringsboendet. Kommunal personal fra n olika fo rvaltningar rekryterades lo pande 

under projekttiden. Arbetsledarna  gick i skift fo r att bemanna pass pa  boendet alla 

dagar i veckan (kl. 7-16 respektive kl. 15.30-23). En till tva  arbetsledare har verkat vid 

varje skift och lett arbetet pa  plats (med typiskt 4 volonta rer och 1-2 va ktare). 

Arbetsledarna har a ven utgjort en viktig resurs vad ga ller projektets utveckling. Uto ver 

daglig arbetsledning uppra ttades rutiner pa  boendet och fo r enhetlig hantering av 

a renden. Arbetsledarna rapporterade direkt till projektchefen.  

ANDRA LEDNINGS- OCH PROJEKTFUNKTIONER 

En jour- och sto dfunktion har funnits fo r arbetsledarna dygnet runt; dagtid genom projektchef och nattetid 

genom nattjour. Denna har varit viktig som sto dfunktion vid sa rskilda ha ndelser eller komplexa a renden. I 

projektet har a ven en redakto r engagerats fo r en skrift som regelbundet sammanfattat aktuell information i 

projektet. Denna har fungerat som sammanha llande informationskanal fo r ga llande regler och rutiner pa  

boendet. 
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VAKANSEN, VÄKTARE OCH TOLKAR 

Nattetid har boendet bemannats av tva  personer fra n Vakansen (kommunens bemanningstja nst inom Va rd 

och Omsorg), som vid behov a ven tillhandaha llit fo rsta rkningsresurser under andra delar av dygnet, fra mst 

under uppbyggnadsfasen. Fo r boendets sa kerhet har a ven va ktare anlitats via fo retaget Tempest och funnits 

pa  plats dygnet runt fo r bevakning och sa kerhetsarbete. Tolkar har anlitats regelbundet bl.a. fo r de 

informationsmo ten fo r boende som a gt rum varje vardag. 

SAMORDNANDE FUNKTIONER I VOLONTÄRSYSTEMET 

Volonta rsystemet har letts av en anlitad volonta rkoordinator med sto d av timansta llda funktiona rer med 

rapporteringslinje till koordinatorn - en volonta rsamordningsgrupp (4 personer) och en insatsgrupp (10 

personer), samtliga med erfarenhet fra n den fo rsta insatsen genom FRG pa  boendet i oktober. Dessa 

funktiona rer har under hela projekttiden bista tt i utvecklingen av projektorganisationen och vid sa rskilda 

insatser som kra ver extra resurser (in- och utflytt, tillfa llen da r fo rsta rkning beho vs, med mera). De har a ven 

bista tt vid utbildning och information fo r blivande volonta rer samt  med lo pande insatser pa  boendet till 

sto d fo r projektets utveckling och fo r arbetsledare. I februari bildades a ven en sa rskild spra kresursgrupp (2 

personer) som bistod med informationsmaterial och sa rskilda spra kinsatser pa  arabiska och farsi. 

VOLONTÄRER 

Ja rfa llabor har engagerats som volonta rer, och engagemanget har varit mycket stort 

fra n medborgare och civilsamha llet. 252 volontärer har registrerats under 

projekttiden. Att projektet fa tt sa rskild uppma rksamhet pa  www.jarfalla.se och i 

Ja rfa lla kommuns sociala mediekanaler har varit till stor hja lp fo r rekryteringen. 

Volonta rer (normalt i genomsnitt 3-5 per skift) har arbetat varje dag med praktiska 

uppgifter pa  boendet sa som ma ltider, boendemiljo , o versa ttning och information, 

praktisk hja lp till de boende, sa kerhetsuppgifter, transporter och aktiviteter pa  

boendet. Nya volonta rer har efter registrering via en informationssida och ett 

formula r pa  www.jarfalla.se kunnat delta efter egen tillga nglighet, individuella 

behov och o nskema l. De har fa tt sa rskild volonta rutbildning samt mo jlighet att 

delta i fortbildningar, informationstra ffar och volonta raktiviteter. Volonta rerna har i 

samband med sitt uppdrag undertecknat en volonta rpolicy i samband med 

registrering eller start av uppdrag, fo r att sa kersta lla efterstra vad professionalism 

och kvalitet i bemo tandet.  

Civilsamha llet har ha r i organiserad form bista tt genom organiserade 

volonta rinsatser genom fo reningar och trossamfund sa som Jakobsbergskyrkan, Aspna skyrkan, 

Ja rfa llakretsen av Ro da Korset, Refugees Welcome Stockholm med flera. Efter sta ngning av ett 

evakueringsboende i Upplands-Bro i slutet av projekttiden kom a ven funktiona rer fra n Upplands-Bro 

volonta rer att medverka. Under avvecklingsprocessen har a ven kontakter etablerats med bland annat Kupan 

pa  Ro da Korset, Islamic Relief, Emmaus, med flera, sa  att donerade kla der, skor, leksaker m.m. kunnat 

komma till nytta pa  annat ha ll a ven efter projektets slut.  

http://www.jarfalla.se/
http://www.jarfalla.se/
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UTBILDNING OCH PROCESSER  

Sa rskilda rekryterings-, intervju- och utbildningsprocesser har utvecklats da r arbetsledare och volonta rer 

genomga tt sa rskilda bedo mningar vid registrering (lett av projektchef respektive volonta rkoordinator), och 

fa tt information vid sa rskilda utbildningstillfa llen info r sina uppdrag. Ma lsa ttningen med dessa processer 

har varit att kvalitetssa kra funktiona rsgrupperna och skapa gemensamma referensramar kring rutiner och 

uppgifter. Funktiona rer har da refter bokats in efter ma natliga scheman pa  pass 07-16 eller 15.30-23 (eller 

variationer och kortare pass efter behov). 

Utbildningstra ffar fo r volonta rer har varit uppskattade och bidragit till att skapa struktur i organisationen. 

Uto ver detta har regelbundna informations- och utvecklingsmo ten och vidareutbildningar genomfo rts (t.ex. 

om brandsa kerhet och fo rsta hja lpen) fo r de olika funktiona rsgrupperna i systemet. Systemet har da rmed 

utvecklats kontinuerligt fo r att sta ndigt ge mo jlighet till fo rba ttring samt att mo ta nya behov. In- och utflytt 

av boendegrupper har o ver tid pa verkat aktuellt fokus i boendefra gor och projektrutiner, och resurssa ttning 

har justerats kontinuerligt av styrgruppen.  

 

 

 

 

 

                       Informationsträff för volontärer              Aktivitetsvolontärer på väg till aktivitet 

SÄKERHET PÅ BOENDET 

Sa kerhet och trygghet fo r ba de boende och personal har varit en starkt prioriterad fra ga 

under hela projekttiden. En sa rskild enhet i volonta rorganisationen, Säkerhet och 

teknik (4 personer), har arbetat intensivt med sa kerhetsfra gor i samspel med o vriga 

funktiona rer och va ktare. med att fo rebygga risker, bygga upp rutiner fo r hantering av 

olika ha ndelser, utbilda i sa kerhetsfra gor samt utveckla och implementera riktlinjer fo r 

sa kerhet och brandskydd. I samarbete med Brandka ren Attunda har regelbundna 

brandskyddsutbildningar genomfo rts fo r funktiona rer. Funktiona rer pa  boendet har haft 

tillga ng till o verfallslarm, kommunikationsradio och andra rutiner fo r kontakt och 

samband vid incidenter, och utrustning sa som hja rtstartare, fo rstahja lpenutrustning, 

brandsla ckare och annan utrustning ga s igenom regelbundet. Sa rskilda profilerade 

funktiona rsva star anpassade fo r att kunna ba ra radio och larm har tagits fram fo r 

projektet. Boende har haft sa rskilda boendekort som visats upp vid entre passeringskontroll och 

funktiona rer haft sa rskilda ID-kort. Sa kerhetsarbetet har fo ljt en ho g ambitionsniva  och fungerat va l, vilket 

varit av stor vikt med ha nsyn till brand- och sa kerhetsincidenter runt om i landet kring/pa  boenden. 
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O vrig organisation pa  boendet 

AKTIVITETER FÖR BOENDE 

Under projektet har ett mycket omfattande aktivitetsprogram fo r de boende va xt fram med insatser fra n 

volonta rer, arbetsledare och samarbetsorganisationer. Under projektets fo rsta ma nad la g  fokus av 

no dva ndighet pa  att fa  det praktiska i huset att fungera sa  va l som mo jligt, men allteftersom det blev tydligt 

att boende kom att bo kvar pa  boendet la ngre a n va ntat (upp till flera ma nader ista llet fo r fa  dagar eller 

veckor) anpassades volonta rorganisationen fo r att uto ver ordinarie uppgifter a ven organisera ett sa rskilt 

aktivitetsschema. Volonta rer  kunde da  delta vid la ngre pass fo r praktiska uppgifter i byggnaden, eller va lja 

att komma in fo r kortare pass  fo r att arrangera aktiviteter i byggnaden eller pa  annan ort. 

Aktiviteter har genomfo rts varje vecka pa  och utanfo r boendet, under den senare halvan av  projektet, i regel 

ett  flertal aktiviteter per dag. Olika akto rer, volonta rer och arbetsledare har ha r bidragit med olika 

kunskaper och resurser fo r att ordna ett mycket brett spektrum av aktiviteter till gagn fo r de boende; allt 

fra n undervisning i svenska, spra kteater och spra kpromenader till slo jd, vinteraktiviteter, sa ng och musik, 

lek och sa rskilda aktiviteter fo r barn och utflykter.. 

I samverkan med exempelvis JaKan Cirkus, idrottsfo reningar, scoutka ren, kyrkan och ma nga andra akto rer 

har utflykter och aktiviteter kunnat ordnas utanfo r boendet, inklusive utflykter, spra kcafe er och sa rskilda 

idrottsaktiviteter. 

En egen ”biograf” fo r boendet har skapat gla dje genom filmkva llar. Firande av ho gtider har arrangerats med 

musik, sa ng, dans och program kring exempelvis lucia, julafton och juldagen, nya r och julgransplundring. 

Sa rskilda discokva llar med dans och musik har arrangerats. Aktivitetsprogrammen har varit mycket 

uppskattade av de boende, som ocksa  varit delaktiga i att hja lpa till med och att arrangera vissa av 

aktiviteterna. 

 

            
                                 Foto från utflykt till Skansen              Foto från utflykt med skidåkning vid Bruket  
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GÅVOR OCH DONATIONER 

Givmildheten och hja lpviljan hos medborgare och na ringsliv har 

varit fantastisk! Stora volymer utrustning och inventarier, samt  

kla der, skor och leksaker har ska nkts till boendet, i en sa dan 

omfattning att det varit en utmaning att hantera de stora 

ma ngderna donationer. Ett omfattande kla dlager och en 

kla dbutik med fria kla der fo r de boende har varit en betydande 

del av arbetet tack vare den givmildhet som visats. Dessutom har 

kyrkan kunnat ordna ett sa rskilt konto dit donationer kunnat 

go ras och kunnat finansiera sa rskilda specialbehov pa  boendet. 

VÄRDEGRUND, ORGANISATION OCH VÄGLEDANDE PRINCIPER 

En trygg boende- och arbetsmiljo  har varit i fokus sedan starten av projektet. En konstruktiv sta mning da r 

boende och funktiona rer fungerar tillsammans sa  harmoniskt som mo jligt i samspel, med o msesidig respekt 

och tydlig, regelbunden och o ppen kommunikation har varit utga ngspunkten  fo r det dagliga arbetet pa  

boendet. Ba de funktiona rer och boende har informerats om detta. Sta mningen har ocksa  allma nt varit 

mycket positiv, ba de bland boende och funktiona rer, vilket underla ttat vid hantering av  utmaningar och 

minimerat spa nningar. Kontakten mellan funktiona rer och boende har varit god, va nskaplig (med 

professionell distans) och ma nga boende har uttryckt  att de trivts mycket bra pa  boendet. Det har blivit 

ma nga ka nslosamma avsked vid utflytt. 

 

En allma n princip har varit att, da r sa  a r mo jligt, 

involvera boende i uppgifter pa  boendet eller fo r 

hja lp med o versa ttning, praktiska uppgifter och 

sa  vidare. Detta har utvecklats vidare o ver tid. 

Ma nga boende har tagit pa  sig sa rskilda 

uppgifter och da rmed varit till stor hja lp i det 

dagliga arbetet och fo r vidare kommunikation 

bland de boende i sin spra kgrupp. 

Informationsmo ten varje vardag har ocksa  varit 

bra tillfa llen fo r dialog. 

 

Feedback fra n volonta rer och arbetsledare visar att detta gett effekt. Ma nga positiva yttranden har gjorts 

anga ende projektets organisation och upplevelserna av  uppdraget som arbetsledare eller volonta r. Pa  

samma sa tt har boende vid ma nga tillfa lle uttryckt uppskattning fo r att de blivit mottagna och bemo tta med 

respekt och va rdighet. En fin gemenskap har byggts upp pa  boendet med positiv va rdegrund och god 

samverkan – ba de inom funktiona rsgrupper och totalt sett tillsammans med de boende. Sto rre 

gemensamma aktiviteter har varit till ytterligare hja lp fo r att svetsa samman alla involverade.  
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La rdomar och erfarenheter 

PROJEKTETS UTVECKLING ÖVER TID  

Projektet, som initialt var planerat fo r 2-4 veckor, har kommit att utvecklas markant o ver tid, na got som 

ocksa  ma nga arbetsledare och volonta rer noterat och reflekterat o ver. Den gemensamma uppfattningen  

tycks vara  att man o ver projekttiden kom att na  en ho g niva  i verksamheten och god organisation. Fra n en 

initialt hektisk period vid aktivering och uppbyggnad kom strukturen att fa  stadga, va xa och utvecklas efter 

behov. Fo rma gan  att mo ta nya behov och inkludera nya resurser, visar pa  ho g grad av flexibilitet och 

professionalism.  

Ett projekt som  till slut kom att stra cka  sig o ver fyra kalenderma nader kom att sta lla helt andra krav a n en 

kortsiktig insats, och organisationen har da rmed varit i konstant utveckling. Detta har yttrat sig dels genom 

att kontinuerlig utbildning av nya funktiona rer genomfo rts fo r att klara bemanningen o ver hela 

projekttiden, dels genom  utveckling av nya lo sningar fo r att mo ta tillkommande behov. Alla involverade 

funktiona rer har ha r varit delaktiga i att bidra i det gemensamma utvecklingsarbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klädhantering, en av de verksamheter som växte och utvecklades  

markant över tid, och samtidigt krävde dedikerade resurser 

LÄRDOMAR 

A ven om de fo rsta veckorna och ma naderna var mest kritiska i den bema rkelsen att boendet skulle 

resurssa ttas,  och rutiner etableras, kan  projektet genomga ende beskrivas som  intensivt och 

arbetskra vande sett o ver hela perioden. Men med varierande utmaningar o ver tid. En avslutande  tra ff fo r 

arbetsledare har a gt rum, medan  a tertra ffar fo r volonta rsystemets funktiona rer och volonta rer kommer att 

genomfo ras i april.  

Ett antal la rdomar som dragits under de erfarenhetsutbyten som hittills skett fo ljer pa  na sta sida. 
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 Mixorganisationen mellan kommunal personal och civilsamha llet (volonta rer) har visat sig mycket 

framga ngsrik. Ba da kategorierna har uppvisat stor hja lpvilja och stort engagemang. De har 

kompletterat varandra i funktion, erfarenheter och na tverk, pa  ett sa tt som varit till stor hja lp i 

projektet. Detta engagemang har varit den enskilt viktigaste faktorn fo r projektets framga ng. 

 Samarbetet inom kommunen, o ver fo rvaltningsgra nserna, har ocksa  varit en markant 

framga ngsfaktor. Deltagande funktiona rer (i ma nga fall pa  chefsniva ) har gett effektiva kopplingar 

till resurser inom sin respektive fo rvaltning. God samverkan och stor hja lpvilja har varit ett 

genomga ende tema. 

 Det mycket tydliga sto det fra n kommunledningen i kommunen har varit en annan viktig 

framga ngsfaktor. Att ba de kommunstyrelsens ordfo rande och andra  politiker i kommunen sta llt 

upp vid flertalet pass som volonta rer eller arbetsledare har varit inspirerande fo r ma nga. 

 Projektledningen och funktiona rer har fa tt hantera snabbt fo ra ndrade fo rha llanden lo pande i 

projektet, sa rskilt vad ga ller initiala inga ngsva rden (2-6 dagar ta nkt boendetid) och verkliga 

fo rha llanden (genomsnittlig boendetid 40 dagar). Stor flexibilitet och beredskap har kra vts fo r att 

hantera snabba fo ra ndringar med in- och utflytt av sto rre grupper pa  kort varsel, samt sto rre 

fo ra ndringar av olika slag. Kontinuerlig organisationsutveckling och flexibilitet har varit av stor 

vikt. 

 Ett strategiskt och fokuserat informationsarbete har bidragit  till att ha lla samman en komplex och 

dynamisk organisation da r ba de funktiona rs- och boendegrupper fo ra ndras kontinuerligt.  

 Delaktighet i projektet har varit viktigt ba de fo r funktiona rer och boende (mo jlighet att pa verka och 

bidra), och detta har utvecklats stadigt o ver tid med goda resultat.  Att ta tillvara de kompetenser 

och fo rma gor som finns bland individer och i na tverk a r av stor betydelse. Kontinuerligt arbete fra n 

strikt regelverk till mer o ppet ha llna riktlinjer och delaktighet har skapat positiv miljo  och 

fo rtroende. 

 Sjukva rdsbehov har varit en stor utmaning; medan fo rva ntade behov kring psykologiska insatser 

(trauman, konflikter etc.) varit la gre a n va ntat har somatiska problem med behov av sjukva rd och 

tandva rd fo r boende varit mycket mer omfattat a n fo rva ntat. Hade insatsens la ngd och dessa behov 

varit ka nda tidigare, hade  tidigare fo rso k att skapa systematiska lo sningar varit till hja lp. Nationella 

eller regionala lo sningar och riktlinjer hade underla ttat mycket. 

 Samarbetet med Migrationsverket har utvecklats positivt o ver tid a ven om det periodvis inneburit 

utmaningar med snabba besked och fo ra ndringar. 

 Fra gor kring mathantering har inneburit mycket arbete med att etablera infrastruktur och system 

och att matcha mat efter  smak och behov. En la rdom a r att i tidigare skede ta in konsultativ 

kompetens i fra gan. 

 Spra kfra gor en naturlig utmaning. Det har varit sva rt att boka tolkar efter behov, da  efterfra gan i 

la net som helhet varit stor under denna period. Alternativa lo sningar har kra vts. Spra kfo rma gor i 

volonta rorganisationen har ha r varit oumba rliga. 

 Ett omfattande sa kerhetsarbete har kra vts med tanke pa  omva rldsha ndelser. God beredskap och 

fo rma ga har skapats genom tydligt kommunicerade rutiner och utbildningsinsatser fo r alla pa  

boendet. 
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Statistik kring projektet 

Fo rberedelser info r aktivering av boendet pa bo rjades den 1/11 2015, och boendet aktiverades operativt 

den 13/11. Nedan fo ljer statistik fo r projektet fram till att det sta ngdes den 2/3 2016. 

STATISTIK FRÅN AKTIVERING 13/11 TILL OCH MED 2/3 2016 

KATEGORI ANTAL KOMMENTARER  

Antal arbetsledare                 32      Från olika förvaltningar  

Antal genomförda arbetstimmar arbetsledare              ca 2 100 Uppskattat timantal  

    

Antal registrerade volontärer                 252   

Antal genomförda volontärarbetstimmar               ca 8 650 Uppskattat timantal  

    

Boendestatistik    

    Antal tillfa llen - inflytt                        14    Varierande antal upp till 60 personer  

    Antal tillfa llen - utflytt                20        “                        “                       “  

    Antal o vernattningar                 8 229   

    Antal serverade ma l mat                 32 916 Uppskattat (exklusive funktionärer)  

    Totalt antal boende                  251   

          Varav:    

          A lder 50-                10    4%          Varav 2 över 70 år  

          A lder 30-49                63                  25%  

          A lder 20-29                50 20%  

          A lder 10-19                         56         22%  

          A lder 0-9                         72    29%  

    

          Antal kvinnor                     127    51%  

          Antal ma n                  124 49%  

          Spra kgrupp arabiska                     141 56%  

          Spra kgrupp farsi/dari                  99    39%  

          Spra kgrupp kurdiska                  7 3%  

          Spra kgrupp o vriga                  4 2%  

    

    Genomsnittlig boendetid           32,8 dagar   

    La ngsta boendetid                 87 dagar   

    

    Antal genomförda aktiviteter för boende                146   

 
Data för boendestatistik framtagen av Sten-Anders Fellman, volontärsamordningsgruppen. Foto: Patrik Vuorio, Sten-Anders Fellman 
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Ytterligare bilder fra n projektet 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsledare i arbetsledarnas personal- och ledningsrum                   Ett av flera utrymmen för lek och TV-spel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Några av många leksaker som donerats till boendet        Allmänt gemensamhetsutrymme för de boende 

 

 

 

 

 

 

 

                    Del av boendets ”klädbutik”              Del av den mycket stora mängd kläder som donerats 
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Slutord fra n projektchef Alexander Rajsic 

Insatsen pa  evakueringsboendet har varit ett unikt projekt i en ovanlig situation, som inneburit ma nga 

utmaningar men ocksa  varit berikande fo r dem av oss som fa tt vara med om detta. Inga ngsva rdet fra n 

Migrationsverket vid projektstart, att o ppna ett evakueringsboende med fokus pa  mottagande av 

asylso kande under korta perioder, visade sig med tiden visat sig bli ett helt annat uppdrag. Med la ngre 

placeringstider a n va ntat, da r boende i genomsnitt bott kvar ma nader snarare a n dagar. Detta har sta llt helt 

andra krav pa  boendet, system och funktiona rer. De behovsbilder som uppsta tt skiljer sig markant na r 

boendetiden fo rla ngs; komplexa individa renden, sjukva rds- och tandva rdsbehov, la g ha lsostatus hos 

anla ndande, ma nniskor som vill fa  kontakt med sina sla ktingar pa  andra sta llen i landet, stora in- och 

utflyttningar av boendegrupper med kort varsel, etc.  Jag a r mycket no jd med hur funktiona rer pa  boendet, 

inte minst kommunal personal och volonta rer, tacklat denna utmanande uppgift. Att arbeta i en 

mixorganisation av det ha r slaget, med ansta llda fra n helt olika fo rvaltningar och stora ma ngder volonta rer, 

har varit na got fantastiskt och som dessutom visat sig fungera mycket va l. Med ett  stort engagemang och 

gemensamma krafter har dessa funktiona rer gemensamt lyckats att bemanna boendet dygnet runt under 

dessa ma nader och ge ett va rdigt och positivt mottagande till de ma nniskor som beho vt va r hja lp. Projektet 

uto kades  fra n  60 platser initialt, till upp mot 80-85 platser, vilket ocksa  a r ett tecken pa  projektets styrka 

och fo rma ga att mo ta akuta och tra ngande behov fra n Migrationsverket. 

I min mening har volonta rorganisationen, som sto d till den professionella organisationen, varit helt 

avgo rande fo r att fa  ett framga ngsrikt projekt. Den otroliga lojalitet som arbetsledare fra n den kommunala 

delen av organisationen visat prov pa , med stor vilja att utveckla och fo rba ttra projektet efterhand, har 

ocksa  varit ha rligt att se och fo lja. 

I projektet har vi ocksa  sett ett imponerande engagemang fra n kommuninva nare, fo reningar och 

trossamfund och na ringslivet. Kyrkor, fo reningar och fo retag har bidragit med volonta rer sa va l som stora 

ma ngder ga vor och bidrag sa som kla der, leksaker och no dva ndiga resurser.  Det starka sto det fra n 

uppdragsgivare och viktiga funktiona rer i kommunen har ocksa  tydligt satt tonen fo r en ho g ambitionsniva  

och o kat motivationen i projektet.  

Samarbetet med Migrationsverket har utvecklats positivt o ver tid. Vad jag fo rst trodde na r uppdraget 

inleddes 1/11 kom att bli na got helt annat under kommande ma nader. Arbetet har inneburit ma nga 

utmaningar men ocksa  blivit na got vi kan  bygga vidare pa   i framtiden. Detta ga ller fo rma ga och 

erfarenheter,  nya ba rkraftiga relationer och na tverk som beho ver tas till vara framo ver i ett la ngsiktigt 

perspektiv, ba de vad ga ller civilsamha llet, na ringsliv och internt inom Ja rfa lla kommun.  

Detta uppdrag har pa verkat mig, och fo rmodligen ma nga som engagerat sig i projektet, ba de som person och 

som yrkesuto vare. Jag har storligen imponerats av alla personer som gemensamt utfo rt uppdraget och 

utvecklat ett framga ngskoncept i denna komplexa situation. Jag vill ha r rikta ett stort tack till alla som 

genom sitt engagemang och omfattande insatser gjort detta mo jligt. 

Alexander Rajsic 


