Det övergripande nationella målet för integrationspolitiken är Lika rättigheter, skyldigheter och
möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Kungsbacka kommun ska arbeta för ett
inkluderande förhållningssätt där individens resurser tillvaratas och bidrar till individens och
kommunens utveckling. Vi ska ställa krav och möjliggöra att människor kan ta sitt ansvar och försörja
sig själv och vi ska särskilt underlätta för nyanlända flickor, pojkar och kvinnor att göra självständiga
val.
För att styra arbetet i riktning mot kommunfullmäktiges mål och för att få tydlighet och tempo i
processen har riktlinjer för integration tagits fram.
Revideringar utifrån förändrade förutsättningar har skett och sker vid behov.

1 Boende
Kommunen ansvarar för att ta emot nyanlända för bosättning enligt bosättningslagen och för att
anvisade ensamkommande barn får placering i lämpligt boende.
Mottagande av nyanlända och ensamkommande barn finns med i kommunens ordinarie långsiktiga
bostadsplanering och kommunen strävar efter att inte har särlösningar för dessa målgrupper.
Kommunen strävar också efter att mottagandet ska fördelas jämnt över kommunen.
De nyanlända som ordnar bosättning på egen hand och personer som kommer som anhöriga till
någon som redan bor i kommunen ansvarar själva för sitt boende.

1.1 Boendelösningar för nyanlända
Kommunen garanterar endast genomgångsboende under etablerings-fasen. Dessa
genomgångsboende kan vara av olika typer beroende på tillgång och antal kommunplacerade vid
varje givet tillfälle. Nyanlända kan därför behöva byta bostad under etableringsfasen.
I första hand ska Tempohus erbjuda de nyanlända genomgångsboende i bostäder som ägs eller hyrs
av Tempohus.
I andra hand ska nyanlända erbjudas genomgångsboende i kommunens egna lokaler som förvaltas
av Service Fastigheter.
I tredje hand ska nyanlända erbjudas genomgångsboende i form av tillfälligt inrättade sovsalar i
kommunens lokaler som förvaltas av Service Fastigheter.
Utgångspunkten är att nyanlända som är i etableringsprocessen och som har varit bosatta i
kommunen en tid går före till alternativ 1 och 2 än de anvisade nyanlända som just anlänt till
kommunen. Undantag får endast göras om det föreligger särskilda skäl. Undantag får endast
beslutas av integrationschefen.

1.2 Boendelösningar för ensamkommande
Ensamkommande barn ska så snabbt som möjligt få plats i en boendeform som är anpassad till
barnets behov.
• Barnen ska, i möjligaste mån, placeras i boenden inom kommunen.
• Så många barn som möjligt ska placeras i familjehem.
• Barn som har förutsättningar att bo i stödboende ska placeras i ett sådant boende.

2 Ekonomistyrning
Kommunen har rätt till ersättning från staten för vissa av kostnaderna för asylsökande och
nyanlända. En del av de statliga ersättningarna betalas ut utan särskild ansökan och en del behöver
aktivt återsökas. Målet är att de statliga ersättningarna på lång sikt ska täcka kostnaderna för
flyktingmottagandet. Kommunallagens begrepp god ekonomisk hushållning ska vara vägledande i
allt arbete med integrationsåtgärder.
Ombyggnad av kommunala lokaler ska ske enligt god ekonomisk hushållning.
•
•
•
•

Kontinuerlig uppföljning av kostnader för flyktingmottagande ska göras.
Alla kostnader där ersättning kan erhållas från staten ska återsökas.
Total kostnad för HVB och andra boendeformer för ensamkommande barn ska vara lägre än
det statliga bidraget.
Återrapportering av använda medel sker till kommunstyrelsen vid delårs- och helårsrapport.

3 Utbildning och arbete
3.1 Skola & förskola
Nyanlända och ensamkommande barn ska omgående erbjudas plats i förskola och skola och de ska
erbjudas en god utbildning i trygg miljö, som stimulerar till utveckling och lärande. Samtliga
förskolor/skolor i kommunen ska vid behov ta emot nyanlända och ensamkommande barn.
Kommunen ska ha ett särskilt fokus på nyanlända barn och ungdomars villkor och förutsättningar
att tillgodogöra sig utbildning och att kunna göra fria val. Ett av syftena är att upptäcka barn och
ungdomar som lever i hedersrelaterade strukturer samt stödja dem.
Skolor och förskolor ska ha samma förväntningar, och ställa samma krav på nyanlända och
ensamkommande barn avseende deltagande i verksamheten som de har på övriga barn och
ungdomar.

3.2 Etablering på arbetsmarknaden
Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för etablering av nyanlända. Kommunen ska
erbjuda insatser i samverkan med Arbetsförmedlingen för att nyanlända ska komma ut i arbete
innan det tvååriga etableringsprogrammet avslutas. Viktiga områden för kommunen att fokusera på
är språkinlärning, samhällsorientering, arbetsförberedande insatser och en utökad samverkan med
näringslivet.
Kommunen ska underlätta arbetsmarknadsetablering genom att erbjuda yrkesförberedande
utbildning/fortbildning i samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna i Göteborgsregionens
kommunalförbund och övriga kommuner i Halland. Detta kan bland annat ske genom att skapa
gemensamma snabbspår till arbetsmarknaden, uppmuntra entreprenörskap samt öka möjligheterna
till validering av nyanländas kompetens. Det ska vara ett särskilt fokus på insatser för att få fler
kvinnor att etableras på arbetsmarknaden.

4 Fritid
För att uppnå en social inkludering ska den kommunala verksamheten vara tillgänglig för
ensamkommande barn och nyanlända på samma villkor som för övriga kommuninvånare.
För att nå framgång med den sociala inkluderingen ska Kungsbacka kommun ta tillvara och
utveckla samverkan med civilsamhället.

5 Kommunikation
Kommunikationen med invånare och andra intressenter ska vara öppen, skapa delaktighet och
dialog samt bygga på ett respektfullt bemötande. Invånarna ska ha god tillgänglighet till dialog för
att kunna få svar på frågor.
Målen med kommunikation är att öka kunskapen om kommunens mottagande och arbete med
integration samt att bygga förtroende, både bland invånare och bland medarbetare i kommunen.
Vi agerar proaktivt i vår interna och externa kommunikation för att kunna föra en trovärdig dialog
och minska risken för spridning av rykten eller felaktig information.

6 Normer och värderingar
För att fullt ut kunna ta en aktiv del i samhället förväntas de nyanlända acceptera de lagar, regler,
normer och värderingar som finns i samhället.
Nyanlända i Kungsbacka ska erbjudas fördjupad samhällsorientering för att få mer information om,
samt ha dialog kring värderingsfrågor.
Den fördjupade samhällsorienteringen ska bland annat omfatta information om mänskliga
rättigheter, jämställdhet, demokratifrågor, hedersrelaterat våld och förtryck, barns rättigheter samt
andra rättigheter och skyldigheter i Sverige. Detta arbete bör ske i samverkan med
Arbetsförmedlingen inom ramen för etableringen.

7 Förväntningar på den nyanlände
Kungsbacka kommun har samma förväntningar på ensamkommande barn, nyanlända barn och
nyanlända vuxna som finns på övriga kommuninvånare. Alla kommuninvånare har likvärdiga
rättigheter och skyldigheter.
Nyanlända förväntas aktivt delta i utbildningsinsatser, såsom Svenska för invandrare och
Samhällsorientering samt arbetsförberedande åtgärder för att så fort som möjligt komma ut i
egenförsörjning. Detta gäller i lika hög utsträckning kvinnor som män.

Nyanlända ska vara aktiva i att söka eget boende, samt ta ansvar för att ordna boende för eventuella
anhöriga som kommer senare. Kommunen ska ge information om hur man söker eller köper en
bostad. Detta gäller även ensamkommande ungdomar som har fått uppehållstillstånd och som har
blivit myndiga.
De nyanlända ska kunna klara sin egen hyra, den ska inte subventioneras.

