Socialförvaltningen

Integrationsenheten

Integrationsenheten

Vi arbetar med mottagning och introduktion för flyktingar , samt verkar för
samordning och utveckling av kommunens integrationsarbete.

Vad är integration?

För individen: Trygghet – ett grundläggande behov. Begriplighet/förståelse/
orientering/egenmakt. Kartläggning/komplettering av kompetens – etablering,
arbete. Försörjning.
I samhället: Kunskap/förståelse – känna sig delaktig. Anpassning

Vårt uppdrag i korthet

•  förmedla en första bostad till nyanlända flyktingar och ge initialt ekonomiskt
stöd i väntan på statens etableringsersättningar
•  hjälpa till med barnomsorg/skola. Svenska för invandrare (SFI), samt
samhällsinformation
•  informera/hänvisa hälsofrågor till landstinget
•  bidra till att bevaka , initiera och samordna integrationsfrågor inom
kommunen
Arbetsförmedlingen har det samordnade ansvaret, upprättar etableringsplan
och beviljar etableringsersättning med mera. Arbetsförmedlingen har
individualiserad etablering för nyanlända flyktingar 20-65 år med arbetslinjen
i fokus.

Mål

Våra nyanlända ska få en god mottagning och etablering (egenförsörjning
inom 24 månader – arbete eller studier.) Det innebär en introduktion som leder
till ett bra liv där individens kompetens och erfarenhet tas tillvara och goda
möjligheter till arbete skapas.

Det här gör vi

Ger service till nyanlända flyktingar (kl 8-17 måndag-fredag). Ger praktisk
hjälp, rådgivning, information (skyldigheter och rättigheter). Vi samverkar
med arbetsförmedlingen, länsstyrelsen, landstinget, regionförbundet, övriga
kommuner, med flera. Bistår med information till skolor, universitet, frivilliga
organisationer.
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Mottagande 2013

Vår överenskommelse med Länsstyrelsen 2013 är 40-60 personer.
Mottagna tidigare år: 2008: 17, 2009: 17, 2010: 32, 2011: 26, 2012: 33
personer. Av dessa var cirka 80 % kvotflyktingar och medborgare från bland
annat Afghanistan, Irak, Eritrea, Iran och Somalia.

Hur förbereder vi för individen?

Vi ordnar med bostad, barnomsorg och skola, fritids, (ibland behövs insatser
vid särskilda behov). Vi tar kontakt med landstinget (hälsoundersökning),
arbetsförmedlingen, SFI. Vi hjälper till med samhällsorientering, ger praktiskt
och ekonomiskt stöd och information.

Definitioner – begreppsförklaringar

Flykting: Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU:s regler är en
flykting någon som har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse p g a
ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning,
tillhörighet till viss samhällsgrupp.
Kvotflykting: person som inom ramen för ett asyllands flyktingkvot
kommer till landet genom en organiserad överföring. Det hela anordnas av
Migrationsverket i samarbete med UNHCR, ofta från flyktingläger direkt.
Krokom har sedan 1993 tagit emot många kvotflyktingar, 80 % av det totala
mottagandet.
Anläggningsflykting (ABO): person som under sin asyltid vistats i Sverige på
ett asylboende. Arbetsförmedlingen kommunplacerar efter TUT/PUT.
Egenbosatt person (EBO): person som valt att bosätta sig på egen hand och
också omfattas av etableringsinsatserna.
Asylsökande: person som ansökt om asyl, men ännu ej fått besked av
vederbörande myndighet (Migrationsverket).
Invandrare: invandrare kan vara av flera olika kategorier såsom
arbetskraftsinvandrare, kärleksinvandrare och anhöriginvandrare.
PUT: permanent uppehållstillstånd.
TUT: tillfälligt uppehållstillstånd på grund av befogad rädsla av en förföljelse
av hans/hennes ras, religion, nationalitet, medlemskap av en social grupp eller
politisk åsikt.
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Integration är allas ansvar

Integrationsenheten har bara en liten (om än viktig) del av ansvaret
för integrationen.
Individen själv, alla förvaltningar inom kommunen, myndigheterna
i samhället, politikerna och inte minst kommunmedborgarna har
också ett ansvar.
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