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1. Bakgrund 
Skinnskattebergs kommun har under åren tagit emot relativt många flyktingar och 
nyanlända. Inför 2016 blev tilldelningen i det nya kvotsystemet gällande mottagande 
av flyktingar 0 för Skinnskatteberg. Här ingår inte mottagandet av ensamkommande 
barn. Vårt tidigare mottagande har påverkat kommunens befolkningsökning positivt. 
En fortsatt befolkningsökning är viktig för Skinnskattebergs totala ekonomi vilket 
också innebär att vi måste inventera och hantera de behov som uppstår i och med 
flyktingmottagande. Integrationsstrategien utgör ett stöd i detta arbete. 
 

       2. Syfte och mål 
Syftet med integrationsstrategin är att systematisera och konkretisera hur 
kommunens olika sektorer arbetar för att utveckla och förbättra integrationsarbetet. 
Huvudområdena är: Integration/arbetsmarknad, bostadssituationen, skolan samt 
civilsamhällets potential.  
 
Målgruppen ska etablera sig i det svenska samhället, gärna i Skinnskattebergs 
kommun. Grunden för etableringen är egen försörjning, språkkunskaper och 
möjligheten att ingå i den sociala gemenskapen inom exempelvis ideell sektor. För 
barn och unga är utbildning och utveckling centralt. Kommunens insatser ska inom 
ramen för tillämpliga regelverk skapa förutsättningar för och bidra till att den 
enskilde etablerar sig. Särskild vikt ska läggas vid jämställdhets- och barnperspektiven 
framförallt för att främja kvinnors inträde på arbetsmarknaden samt för att tillvarata 
barns rättigheter. För att lyckas med uppdraget krävs både intern och extern 
samverkan. 

 
        3. Nuläge våren 2016 

Enligt statistiska centralbyrån så var 18,65% av Skinnskattebergs befolkning 
utrikesfödda år 2015, vilket var en ökning med 58 personer från 2014.  Under 2016 
kommer c:a 50 personer att gå ur Arbetsförmedlingens etablering vilket innebär att 
dessa individer senast då ska in på den ordinarie bostadsmarknaden, 
arbetsmarknaden eller vuxenutbildningen. För 2017  är uppskattat motsvarande 
antal personer ungefär lika många. 
 
Skinnskattebergs kommun har i dag ett Hem för vård och boende, HVB, 
ensamkommande. Avtal med Migrationsverket för 2016 gällande mottagande av 
ensamkommande tecknas under maj 2016. Avtalet kommer att vara ett så kallat 
blandavtal där inga specificerade asyl-/ platser för individer med permanent 
uppehållstillstånd, Put-platser, finns.  



 

 
 

 
 
I kommunen finns också två privat bedrivna asylboenden, med totalt 214 indivder, 
som har avtal direkt med Migrationsverket. I anläggningsboende, ABO, finns det 203 
personer och i eget boende, Ebo, finns det 11 personer. (Migrationsverkets statistik 
ligger på  kommunnivå och ej på adress eller boendenivå) Ytterligare en verksamhet 
har sökt bygglov för asylboende 
 
Mottagna i Skinnskattebergs kommun 2012-2015 enligt Migrationsverkets statistik. 
Ensamkommande barn/ungdomar inom parentes. 
  

  KVOT 
FLYKTING 

ABO EBO ANHÖRIGA TOTALT 

2012   12 3   15 

2013 1 16 (6) 8 14 39 (6) 

2014   10 (2) 28 (2) 10 48 (4) 

2015   11 (11) 20 (1) 9 40 (12) 

  

        4. Ekonomi 
Beroende på flyktingkategori får kommunen olika ersättningar av staten för sitt 
flyktingmottagande. För vidare information se Migrationsverkets hemsida. 
www.migrationsverket.se 
De pengar som kommunen får från staten för varje flykting täcker kostnader för de 
initiala kostnader vi har för mottagandet av enskilda individer.  
 

        5. Definitioner 
Asylsökande 
En utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd mot förföljelse, 
men som ännu inte fått sin ansökan slutgiltigt prövad av Migrationsverket och/eller 
domstol. 
 
Flyktingdefinition 
Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU:s regler är du flykting om du har 
välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av: 

● Etnicitet 
● Nationalitet 

http://www.migrationsverket.se/
http://www.migrationsverket.se/


 

 
 

 
 

● Religiös eller politisk uppfattning 
● Kön 
● Sexuell läggning 
● Eller tillhörighet till viss samhällsgrupp 

Anläggningsboende, ABO 
Migrationsverket erbjuder flyktingar ett tillfälligt boende medan de väntar på beslut i 
asylärende, normalt lägenhet eller i en förläggning. När en person som bor i 
Migrationsverkets boende får asyl i Sverige är det arbetsförmedlingen som ansvarar 
för utplacering i lämplig kommun. Om man tackar nej till föreslagen 
kommunplacering får man ordna boendet på egen hand.  
 
 
Eget boende, EBO 
Det finns de som på egen hand ordnar med boende. Dessa går under benämningen 
EBO, Hit hör också anhöriga som invandrar och ensamkommande flyktingbarn. 
 
Ensamkommande flyktingbarn 
Ensamkommande barn eller ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan 
legal vårdnadshavare.  
 

       6. Huvudsakliga åtgärdsområden 

Aktivitet Huvudansvar 

Integrations/arbetsmarknadsenhet 
Samverkan näringslivet 

Sektor Vård och omsorg 
Sektor Näringsliv och utveckling 

Samverkan Civilsamhället 
 

Sektor Vård och omsorg 
Sektor Kultur och fritid 

Bostadsförsörjning Sektor Teknik och service 

Skola och förskola  
 

Sektor Barn och utbildning 
 
 

Avtal, nationella prognoser, regelverk Migrationsverket, Länsstyrelsen  

Etablering Arbetsförmedlingen i samverkan  



 

 
 

med kommunen 

SFI 
 

Sektor Vård och omsorg 
(främst beställare av tjänst) 

Samhällsorientering Sektor Vård och omsorg 
(främst beställare av tjänst) 

 
Sektor Vård och omsorg tillsammans med sektor Näringsliv och utveckling 
Inrätta en Arbetsmarknadsenhet där både dagens integrationsenhet och Alltjänst 
ingår. Enheten ska arbeta med att få de som är arbetslösa av olika anledningar att bli 

anställningsbara och komma i egen försörjning. Arbeta med olika flexibla lösningar 

utifrån varje enskild individ. Genom att arbeta med olika grupper kommer en naturlig 
integration att uppstå. Enheten ska organisatoriskt ligga under vård och omsorg.  
Nära samverkan med näringslivskontoret för att ta fram praktikplatser så väl internt 
inom kommunens olika verksamheter som externt med privata näringsidkare. 
Förutom detta ska enheten arbeta med de arbetsmarknadsprojekt som kommunen 
ingår i, t.ex. DUA-projektet, Delegationen Unga till Arbete, samverkan med 
arbetsförmedling, försäkringskassa, länsstyrelsen och civilsamhället. 

Sektor kultur och fritid 
Arbetar med språkcaféverksamhet i samverkan med studieförbundet ABF, Svenska 
kyrkan och Röda korset. Verksamheten finns i både Skinnskatteberg och i 
Riddarhyttan för att hjälpa till med vardaglig träning i svenska språket. Biblioteket 
finns tillgängligt för alla med råd och stöd och vidareguidning till samhälleliga tjänster 
av skilda slag för nyanlända. Under 2016 görs en särskild satsning med 
föreningsbidrag till föreningar som arbetar aktivt och strategiskt med integration. För 
att finansiera detta används delar av de extra medel som staten fördelade till 
kommunerna med anledning av flyktingsituationen. 
 
Sektor barn och utbildning  
Förskola och skola är ofta den första kontakten nyanlända barn och ungdomar får 
med det svenska samhället. Därför har förskolan och skolan en viktig uppgift att fylla i 
mottagandet av nyanlända barn/ungdomar och deras familjer. Förskolan och skolan 
är en social och kulturell mötesplats som kan stärka barns och ungdomars  förmåga 
att förstå kulturell mångfald och förbereda dem för ett liv i ett alltmer 
internationaliserat samhälle.  
 



 

 
 

 
 

○ Alla möjligheter skall utnyttjas för att ge barn och ungdomar med bristfälliga 
kunskaper i svenska språket, tillfällen till att träna och utveckla språket. 

 
○ Barn och ungdomar med annan etnisk, kulturell eller religiös bakgrund skall 

ges möjligheter att utveckla sitt modersmål och till fördjupad kunskap om sitt 
ursprung. 

 
○ Personal som arbetar med barn och ungdomar skall lägga stor vikt vid arbete 

med etik och demokratifrågor, motverka rasism och diskriminering, stärka 
barnens självkänsla samt arbeta för att utveckla förmågan till öppenhet, 
förståelse och respekt för varandra. 

 
○ Förskolan och skolan skall arbeta för att etablera goda relationer med 

elevernas vårdnadshavare.  
 

○ Förskola och skola har utarbetade handlingsplaner för mottagande av  
nyanlända elever. I dessa finns tydliga rutiner för mottagande och 
kartläggning. 

○ Det behövs fler lärare i svenska som andraspråk samt personal med 
kompetens för att bedriva studiehandledning på modersmål 

 
Sektor Teknik och service 
Arbetar med framtagande av riktlinjer för bostadsförsörjning samt utreder 
möjligheten/förutsättningen för att bygga marklägenheter i kommunen. För att 
starta en flyttkedja i kommunen och därmed frigöra lägenheter  iordningställs ett 
elevhem för uthyrning till skogsmästarskolans elever samt ensamkommande som går 
ur verksamheterna HVB och stödboende.. Tidigare har förvaltningen byggt ett LSS-
boende för att skapa bostäder för en grupp med särskilda behov samt skapat fler 
HVB-platser samt stödboenden för gruppen ensamkommande.  
 
SFI 
Svenskundervisning för vuxna invandrare är grundläggande i svenska språket för den 
som inte har svenska som modersmål. Här går både flyktingar och andra 
utomnordiska kommuninnevånare. SFI är en mycket viktig del i integrationsarbetet. 
Undervisningen sker via Norra Västmanlands utbildningsförbund, NVU. 
 
 
 



 

 
 

 
 
Samhällsorientering 
Varje kommun ska se till att nyanlända invandrare erbjuds minst 60 timmar 
samhällsorientering. Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta de 
nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Målet är att deltagarna utvecklar 
kunskap om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
värderingarna, om den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt, om hur 
samhället är organiserat samt om praktiskt vardagsliv. Informationen sker på 
modersmål via tolk och ombesörjes av ABF.  
 

 
 
 
 

 


