
Sammanfattning av Kvartalsfika #2 år 2016 med tema integration, 2016-05-11 kl 19 på 

Gamla Folkan Tobo 

Med integration menar vi att inkludera nyanlända (inklusive asylsökande) i vårt samhälle och 

motverka utanförskap. Vi är många som tillsammans kan underlätta för integration.  

OBS – följande är en återgivning av vad som sagts, inte något som kan användas för direkta 

citat. Har någon deltagare synpunkter på något som borde ändras i texten, maila 

utvecklaotv@gmail.com. 

Deltagare: 26 stycken varav 4 politiker  

Centerpartiet – Lotta Carlberg 

Miljöpartiet – Brita Kajrup, Rose-marie Nejdling 

Socialdemokraterna – Annette Pettersson  

 

Hände på kvartalsfikat:  
 

Stefan Wårdsäter, ordförande i Tierps kommuns integrationsberedning, berättade om 

beredningens uppdrag att ta fram en integrationsstrategi.  

 

Panelsamtal om tiden sedan asylboendet i Vendel öppnade, med representanter från Älby 

asylboende, volontärer och Kenneth Gunnarsson (mp, ordf. utskottet barn och unga).  

 

Samtal om hur vi kan agera för att välkomna, om det blir ett asylboende i Tobo.  

Nedan följer anteckningar:  

 

Diskussionspanel: integration 
 

Panelen:  

Julia, jobbar i skolan med nyanlända, volontär 

Eva, svensk undervisning i Älby, volontär 

Mohammed, boende på Älby 

Haifa, boende på Älby 

Kennet Gunnarsson, ord utskott Barn och unga.  

Moderator: Isabell Axelsson 

 

Moderator: Det är 8 mån sedan Älby öppnade. Hur har det varit och hur är det idag? 

Eva: Ser att det jobbigt för de boende. En hel familj kan bo i ett dubbelrum. 3 våningssängar i ett rum 

inget ovanligt. Ingen plats för saker, nästan bara sängar. Svåra förhållanden. Ingen möjlighet till fika, 

utan bara tillgång till matsalen.  99% av boenden är glada och tacksamma att de överlevt. Nu på 

sommaren är det lite lättare. Mest familjer, personer 30-40 år med små barn. Det har inte varit några 
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polisutryckningar trots att sådant rykte har spridits tidigare. Väldigt lite utflyttning. De som kommer 

nu är ensamkommande barn, som fyllt 18 år.  

Mohammed: Det är ganska svårt för många familjer på Älby. Han tycker att det är ganska lätt för 

honom. Han har fyra barn och frun Haifa som också är med idag. 5-6 familjer delar på en toalett, 5-6 

pers i ett rum. Inget att fördriva tiden med. Inget busskort för att åka till saker som kan vara roliga 

eller nyttiga. Kan bara åka själv till Uppsala 1g/mån. Han behöver prata med andra människor utanför 

Älby för att lära sig svenska.  

Kenneth: Besökt Älby en gång för att få en bild. Han har bakgrund inom konfliktfrågor i Mellanöstern. 

”Det gjorde ont att se folk i Älby.” Hans politikerroll är därför svår. Kommunen har inget ansvar, utan 

det är migrationsverket som ansvarar för boendena. Man vill inte ta ett ansvar som man inte formellt 

har. Vissa kommuner har valt att ta ansvar i frågan ändå. Tierps kommun har valt att inte göra det. 

Kommunen fick information om nyanlända i sista minuten, gjorde inventering, var stand by, och 

sedan kom plötsligt drygt 150 personer till Älby.  

Moderator: Vad kan funka bättre?  

- Migrationsverket fungerar inte. Det bor nu boende där som har fått uppehållstillstånd. Det har blivit 

ett ”vanligt” boende.  

Det ända som har fungerat bäst är de frivilliga insatserna. Kommun/landsting: alla ska ha tillgång till 

samma service. Kommunen kan inte göra särskilda undantag för vissa personer. Migrationsverket kan 

inte köpa busskort till alla 160.000 nyanlända.  

- Eva: Har läst på migrationsverkets sida. Boendena på Älby har tillfälligt arbetstillstånd. Om man har 

praktikplats är migrationsverket skyldig att köpa busskort. Man har jobbat för att praktikplatser för 

några boenden, men det dröjer länge för praktiken att bli beviljade och pengarna dröjer ännu längre.  

Moderator?  

Vad kan civilsamhället göra?  

- Julia: Våga göra ngt. Våga samarbeta med andra. Många kan göra lite, men är man fler som hjälps 

åt kan man åstadkomma mycket. Man kan ta all hjälp man får. Skulle behöva hjälp med samordning, 

markarbete, vad som helst.  

Eva: Om det blir boende i Tobo tycker hon att man vinner på att försöka få till fadderfamiljer mkt 

tidigare.  

Mohammed: Viktigt att lära sig svenska, prata med svenskar. Man behöver leksaker och möjlighet till 

lek för barnen.  

Fråga från allmänheten:  

Varför går inte barnen i förskola?  

- Kenneth: Kommunen är inte skyldig att erbjuda förskola.  

- Moderator: Barn har rätt till förskola och kommunen kan ta in pengar från Migrationsverket för 

barn 3-5 år.  

Fråga från allmänheten:  

Ensamstående 18-åring. Hur kan man hjälpa dem på Älby?  

- Eva: Ingen som helst tillsyn för dessa efter kl 15 till morgon efter. Ingen personal på plats kvällar och 

nätter.  Det har festats osv och varit ett bekymmer för andra barnfamiljer. Detta gäller 

ensamkommande som kommer från tidigare placeringar i Uppsala.  



Moderator:  

Det kanske kommer c:a 150 personer i Tobo. Hur kan vi agera för att få till så bra som möjligt 

mottagande? 

- Tidiga mötet/välkomstmöten. Dra igång aktiviteter. Bra samverkan i byn mellan alla.  

- Inte vara så himla problemfokuserade. Vad kan de tillföra i orten?  

- Viktigt att dessa människor blir kvar i kommunen så att kommunen att växa. 

Fråga: Hur får man med flera?  

- Genom Idrottsföreningar. 

Mohammed: Tackar alla här och hela Sverige för att de hjälpte dem med allt och kommer till Älby 

och lär dem svenska. Från Tierp, Uppsala. Alla människor är snälla.  

Kenneth: De största negativa reaktionerna till etablering av asylboenden kommer från orter där det 

inte finns utländska boenden. Det ända sättet man kan jobba är som vi gör just nu.  

Synpunkt från allmänheten (riktat till kommunen):  

Det är mest kvinnor som engagerar sig i Älby och det är kvinnor som har det väldigt tufft bland de 

boenden. Uppmanar kommunen att uppmärksamma genusfrågan.  

 

Samtal om hur vi kan agera för att välkomna, om det blir ett asylboende i Tobo:  
 

Grupp 1: 

Var mindre problemorienterade, utforska möjligheter: 

- för de nyanlända 

- för bygden 

-  vad kan de ”nya” bidra med till denna ”avfolkade” bygd 

- kan det bli skola? 

- engagera våra många föreningars 

Grupp 2: 

- PRO 

- Idrottsföreningar 

- Missionskyrkans lokal i Tobo 

- Fadderfamiljer 

- Språkcafé  

Grupp 3: 

- Riktigt tidigt möte 

- Tidiga fadderfamiljer (mer struktur) 

- Aktiviteter – regelbundet – idrott 

- Sociala medier  
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