
 

1 

 

w
w

w
.la

x
a

.s
e

 

    
 

PLAN FÖR ARBETSMARKNAD OCH 

INTEGRATION  

 
LAXÅ KOMMUN 2019-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fastställd av kommunstyrelsen den 30 januari 2019, § 6 
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Bakgrund 
Laxå kommun tar idag 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 ökar för första gången på decennier. 
Det är helt avgörande för Laxå kommuns ekonomi att så många som möjligt väljer att 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. 
 
Med integration menar vi;  

 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 

Nuläge 
Laxå kommun har idag inga boenden för ensamkommande flyktingbarn, stödboendet 
Ester avvecklas 2018-12-31. Det finns däremot ett privat boende som tar emot 
ungdomar från flera olika kommuner. Migrationsverket har ett antal lägenheter i Laxå 
kommun som uthyrs av AB Laxåhem, men även detta minskar. 2018-09-01 var 144 
personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem med boende i Laxå.  
 
Under 2017 så visar SCB att det fanns nästan 1000 utrikesfödda personer folkbokförda i 
Laxå, vilket motsvarar 17,5% av invånartalet.  

 
Officiell arbetslöshetsstatistik från Arbetsförmedlingen 20180701: 

Totala arbetslösheten      

% 18-jan 18-feb 18-mar 18-apr 18-maj 18-jun 18-jul 

Laxå 8,9 8,1 7,3 6,9 6,7 7 7,3 

Kvinna             7,5 

Man             7,1 
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Ungdomar       

% 18-jan 18-feb 18-mar 18-apr 18-maj 18-jun 18-jul 

Laxå 16,2 14,1 12,2 11,2 12,2 12,5 14,4 

Kvinna             14,9 

Man             14 

        

Utrikesfödd             27,1 

Inrikesfödd             3,4 

 

Ett fortsatt planerat flyktingmottagande på ca 15-30 individer och en egenbosättning på 

80-120 personer är en rimlig nivå för att generera intäkter (2-4 miljoner utspritt över två 

år) men också kunna ha möjlighet att arbeta långsiktigt med både barn i skolan och 

vuxna på arbetsmarknaden. Att minska antalet anvisningar kommer inte märkbart att 

påverka inflytt av flyktingar/nyanlända till Laxå kommun då majoriteten av målgruppen 

är egenbosättare. Genom att ta ett högra anvisningstal kan vi istället försäkra oss om att 

de får en god introduktion samt att Laxå kommun får den initiala schablonersättningen 

som ”första kommun”, varav integrations- och arbetsmarknadsenheten kommer att 

fortsätta verka för både anvisningstal och egenbosättare. 

Syfte 
Syfte med planen är att uppnå det verksamhetsmål som finns för integration och 
arbetsmarknad i Laxå kommun; att hälften av alla flyktingar ska välja att bo kvar i Laxå 
efter att deras etableringsersättning upphör, samt vara självförsörjande efter samma 
period - ge individer förutsättningar för egenförsörjning och delaktighet i samhället.  
Planen är ett levande dokument som kan komma att kontinuerligt anpassas utifrån de 
behov som uppstår i kommunen. 

Övergripande mål enligt Laxå kommuns verksamhetsplan för 2019-

2022 
Laxå kommun har som mål att andelen självförsörjande kommuninnevånare ska öka 
fram till år 2022 

Laxå kommun har som målsättning att hälften av alla flyktingar väljer att bo kvar i Laxå 
minst ett år efter att deras etableringsersättning upphör under perioden 2019-2022 
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Delmål och aktiviteter för att uppnå verksamhetsmål  

Delmål 1  

 50 % av alla nyanlända vuxna ska vara självförsörjande inom 2 år efter avslutad 

etablering år 2022 

Aktiviteter: 

1. Kvartalsvisa samtal med Sydnärkes utbildningsförbund angående SFI 

2. Utbildning i arbetsmarknadskunskap erbjuds till målgruppen 2 gånger per år  

3. CV-stuga införs på Integrations- och arbetsmarknadsenheten. 

4. Erbjuda arbetspraktik/arbetsträning/arbetsprövning i 

kommunverksamheten  

5. Erbjuda anpassade anställningar i kommunverksamheten  

  

Delmål 2 

 Laxå kommun arbetar aktivt till att öka delaktigheten i samhället för utrikesfödda  
 
Aktiviteter: 
 

1. Genomföra aktiviteter årligen under perioden för Laxås befolkning i 

samarbete med föreningsliv och frivillighetsorganisationer  

2. Genomföra minst 2 aktiviteter årligen tillsammans med Familjecentralen 

kring föräldraskap och jämställdhet 

3. Genomföra minst 2 aktiviteter årligen som berör ämnet hedersrelaterat våld 

och förtryck  

4. Distribuera medel från ”fonden” för integrationsbefrämjande insatser till 

föreningar som vill genomföra aktiviteter i integrations- och 

inkluderingssyfte  

5. Delta i näringslivets sammankomster minst en gång per halvår  

6. Samverka med skolan och sammanföra resurser vid insatser och aktiviteter 

7. Erbjuda sommaraktiviteter/fritidsaktiviteter med särskilt fokus på  

utrikesföddas deltagande.   

8. Bedriva ett aktiv arbete för att öka antalet feripraktikplatser så fler 

utrikesfödda får en plats.   
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Delmål 3 

 Kostnaden för antalet nyanlända som efter etableringen innehar försörjningsstöd ska 

minska fram till år 2022.  

Aktiviteter: 
 

1. Erbjuda arbetspraktik/arbetsträning/arbetsprövning i kommunverksamheten 

2. Erbjuda anpassade anställningar i kommunverksamheten  

3. Motiverande arbete för att öka andelen som väljer studier  

4. Förstärkta insatser för målgruppen, så som utbildningar, kurser  

5. Integrations- och arbetsmarknadsenheten samverkar kontinuerligt med 

Arbetsförmedlingen och försörjningsstöd tidiga insatser till berörda individer 

6. Stärkt samverkan med privata arbetsgivare genom deltagande i näringslivets 

sammankomster  

7. Utbildning inom vardagsekonomi, konsumentkunskap  

 
 

Delmål 4 

 Ungdomsarbetslösheten (upp till 25år) i Laxå kommun ska fram till år 2022 minskas 

från 12 % till 10 %  

Aktiviteter: 
 

1. Kommunen genomför riktade insatser i form av projekt (ex. Utsluss)  

2. Kommunen arbetar utifrån överenskommelse med Arbetsförmedlingen (kallad DUA). 

Insatser så som utbildningskontrakt ingår samt täta uppföljningar med 

Arbetsförmedlingen, försörjningsstöd samt kommunala vuxenskolan ingår.  

3. Kommunen uppfyller det kommunala aktivitetsansvaret och verkar för att fler 

ungdomar slutför sina gymnasiestudier 

4. Kommunen genomför årligen feriepraktik för ungdomar i åldern 16-17 år 

5. Studiebesök på olika arbetsplatser för målgruppen genomförs kontinuerligt  

6. Stärkt samverkan med privata arbetsgivare genom deltagande i näringslivets 

sammankomster 

 

 

 
Uppföljning sker årligen via Stratsys och rapporteras till Kommunstyrelsen.  

 
 


