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INTEGRATION OCH 

ARBETSMARKNAD  
Livskvalitet för alla. Här blir du sedd! 
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Fastställd av kommunstyrelsen den 27 oktober 2022, §  226
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Bakgrund 

Laxå kommun tar emot relativt många flyktingar och nya svenskar som vill bosätta sig 
i Laxå. Det innebär att Laxå kommun tar ett ansar för att hjälpa de flyktingar som 
sökt sig till Sverige så att dessa kan få en bra start i sitt nya land. Detta är en av de 
viktigaste förklaringarna till varför Laxå kommuns befolkning har ökat för första 
gången på decennier. 
 
Det är helt avgörande för Laxå kommuns ekonomi att så många som möjligt väljer att 
flytta till, och bo kvar i kommunen. Då måste också kommunen se och möta de 
behov som uppstår i och med flyktingmottagandet. Den 29/4 2014 (dnr KS 2014051) 
beslutar Kommunstyrelsen därmed att Laxå kommun ska upprätta en 
integrationsplan. RUS 2018-2030 har tagits i beaktande när planen framtogs. Planen 
reviderades inför budgetperioden 2019-2022 och igen inför 2023-2026. Inför båda 
revideringarna har en utredning genomförts. 
 
Plan för integration- och arbetsmarknad och tillhörande handlingsplan är levande 
dokument och kan komma att revideras utifrån förändrade förutsättningar, även 
under perioden 2023-2026. Större förändringar i planen förankras i 
Kommunstyrelsen.  
 
Med integration menar vi i Laxå;  

• den ömsesidiga process som ska äga rum mellan medborgare födda i Sverige 

och utlandsfödda 

• en samhällsgemenskap som präglas av berikande och rättvisa relationer 

mellan alla medborgare 

• en samhällssituation där alla medborgare möts med respekt och förståelse 

för individers olikheter 

 
Integrations- och arbetsmarknadsenhetens målbild: 
Laxå kommun är en tillgänglig boendeplats som präglas av mångfald. Här trivs nya 
och gamla invånare, de väljer att bo kvar och är självförsörjande genom arbete eller 
studier. Enheten jobbar lösningsfokuserat och ser till att alla individers resurser och 
förutsättningar tas tillvara på - alla individer är delaktiga i sin egen utveckling.   
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Syfte 

Syfte med planen är att uppnå det verksamhetsmål som finns för integration och 
arbetsmarknad i Laxå kommun. Planen är ett levande dokument som kan komma att 
kontinuerligt anpassas utifrån de behov som uppstår i kommunen. 

Arbetsområden 

Dessa områden är identifierade genom den arbetsgrupp med tjänstemän och politisk 

referensgrupp. Detta är områden där hela kommunorganisationen måste samverka 

för att nå goda resultat.  

 

Ekonomi 

Delaktighet  

Sociokulturella skillnader 

Självförsörjning 

 

Ekonomi 

Laxå kommuns ekonomi har stärkts under åren av stort flyktingmottagande och 

många statsbidrag. För en ekonomi i balans över tid och där tillskjutna medel och 

schabloner tillfaller de verksamheter som har kostnader kräver god planering och 

god kommunikation. Flyktingmottagandet är inte kostnadsfritt, men statliga medel 

ska med god planering kunna täcka majoriteten av uppkomna kostnader under de 

första två åren. Kostnader som uppkommer senare eller kvarstår över tid måste 

vägas mot skatteintäkter för fler invånare, låga arbetslöshetssiffror, färre tomma 

bostäder och mångfald i vårt samhälle. 

 

Delaktighet  

Personer som är nya i Sverige eller som står utanför arbetsmarknaden eller samhället 

i annat avseende har ett behov av att känna delaktighet - delaktighet till sin egen 

utveckling, delaktighet i samhället. En känsla av delaktighet i samhället beroende av 

flera aspekter; att kunna ta till sig och tillgodogöra sig svenskaspråket, 

samhällsinformation, etablering på arbetsmarknaden, en god boendesituation med 

mera. Delaktighet grundar sig också i en grundläggande digital kompetens hos våra 

invånare. Barnkonventionen som lag är viktigt att ta i beaktande i allt 

kommunövergripande arbete, vilket är ett sätt att säkerställa delaktighet för barn 

och unga.  
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Sociokulturella utmaningar 

Integration är en ömsesidig process där både de nya i vårt samhälle och 

majoritetsbefolkningen måste mötas på lika villkor. Med det sagt så är det viktigt att 

jobba med de sociokulturella utmaningar som kan uppstå när olika kulturer möts. Att 

ge våra nya invånare möjlighet att förstå det nya samhället och kulturen de kommit 

till är av största vikt. Att skola, barnomsorg, fritidsverksamhet har resurser att arbeta 

med sociokulturella frågeställningar är lika viktigt som en ekonomi i balans. Detta för 

att skapa ett Laxå för alla. Kommunen deltar också i ECCAR, Sveriges kommuner och 

regioners (SKR) nätverk mot rasism och diskriminering vilket är ett stöd i arbetet med 

lika behandling.  

 

Självförsörjning 

Att vara självförsörjande måste anses vara en av de stora avgörande faktorerna i 

människors välmående, delaktighet och etablering. Laxå kommuns 

arbetsmarknadsåtgärder riktar sig till att människor ska få möjlighet att ta ett eget 

ansvar till sin försörjning. Vid flyktingmottagandet är all introduktion inriktat på 

arbete, studier och självförsörjning från dag ett. Samverkan med våra kommunala 

arbetsgivare är viktigt för kompetensförsörjning samt samverkan med det privata 

näringslivet är avgörande för individers självförsörjande grad men också utveckling 

av Laxå som samhälle. Arbetsmarknadsenheten arbetar i första hand med 

stegförflyttning mot självförsörjning genom arbete eller studier, i andra hand med 

meningsfull sysselsättning.  

 

Övergripande mål enligt Laxå kommuns verksamhetsplan för 2023–

2026 
 

Målbild 
I Laxå kommun ska alla anvisade flyktingar uppleva ett gott mottagande som möjliggör 
känsla av delaktighet, inkludering, etablering och självförsörjning  
 

Övergripande mål 
Laxå kommun har som mål att andelen självförsörjande kommuninnevånare ska öka 
fram till år 2026 
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Laxå kommun har som målsättning att hälften av alla flyktingar väljer att bo kvar i Laxå 
under perioden 2023–2026 

Delmål och aktiviteter för att uppnå verksamhetsmål  
 
Delmål 1: 
Laxå kommun har årligen ett planerat flyktingmottagande på minst 30 individer under 
perioden 2023–2026. 
 
Mäts via beviljat kommuntal årligen.  
 
Aktiviteter:  

• Verka för ett kommuntal på minst 30 individer i samverkan med länets kommuner 

och Länsstyrelsen 

• Utveckla mottagandet i form av utbildningar, samhällskunskap, 

kompetenskartläggning med utgångspunkt i att alla nyanlända ska känna sig 

delaktiga, välinformerade och med fokus på lika rättigheter och möjligheter 

• Samverkan med andra kommunala verksamheter för ett gott mottagande för hela 

familjer för att främja känsla av delaktighet, lika rättigheter och möjligheter 

• Tillsammans med kommunens kommunala och privata bostadsbolag aktivt arbeta 

för rättvis tillgång till bostäder för kommunens alla invånare samt främja trivsel i 

kommunens olika bostadsområden 
 

 
 
Delmål 2: 
Arbetslösheten för utrikesfödda ska inte överstiga 8% öppen arbetslöshet 
 
Det mäts via arbetslöshetsstatistik och statistik via Kolada om antalet personer som gått 
vidare till arbete eller studier inom 90 dagar efter avslutad etablering 
 
Aktiviteter:   

• Öka andelen deltagare som tar del av motiverande insatser som motiverande samtal 
och Supported education samt arbete inom metoden IPS  

• Integrationsservice ger stöd i kontakt med myndigheter, blanketter, ansökningar 
m.m. för alla nyanlända med motivering att ge förutsättningar till att nyanlända ska 
känna delaktighet och möjlighet till påverkan i sitt liv 

• Samverkan med civila sektorn som studieförbund och föreningar för gemensamma 
insatser som stöd till studier, språkinsatser m.m.  
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• Ett fortsatt arbete med att utveckla och driva matchning av arbetssökande och 
lokala företag och dess kompetensbehov i samverkan med det lokala näringslivet 
och utvecklingsenheten. Verka för att arbetsgivare ska se nytta med mångfald på 
arbetsplatsen 

• Ett fortsatt samarbete med Arbetsförmedling, kommunala vuxenutbildningen, 
grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorgen samt 
Samordningsförbundet för att utforma ett gemensamt arbetssätt och insatser för 
återgång och inträde på arbetsmarknaden  

• Alla nyanlända får ta del av checklista för digital kompetens och genomgå utbildning 
om så behövs för att ge känsla av delaktighet, lika möjligheter och bättre 
informerade invånare  

 
 
Delmål 3: 
Antalet personer som går vidare till studier eller arbete efter insats hos 
arbetsmarknadsenheten ska öka från år 2023 till 2026 
 
Det mäts också via lokal statistik från Procapita / verksamhetssystem 
 
Aktiviteter: 

• Det kommunala aktivitetsansvaret utvecklas för att möta behovet av stöd till unga  

• Fortsatt bedriva stöd för CV och jobbsökaraktiviteter  

• Öka antalet deltagare som tar del av motiverande insatser som motiverande samtal 
och Supported education samt arbete inom metoden IPS 

• Ett fortsatt arbetet läggs på matchning av arbetssökande och lokala företag och dess 
kompetensbehov samt verka för mångfald på kommunens arbetsplatser 

• Arbetet med stöd till unga enligt utslussmetoden bedrivs för de unga som lämnar 
KAA på grund av uppnådd ålder på 20 år  
 

 
Uppföljning sker årligen via Stratsys och rapporteras till Kommunstyrelsen. 
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